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Budget 2018:2 för Fritids- och folkhälsonämnden inkl.
reviderade taxor och avgifter
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2018:2 ink.
reviderade taxor och avgifter och översända bilagorna till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämndens totala budgetram för 2018 uppgår till 235 350
tkr. Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 193 950 tkr och
bidragsramen 41 400 tkr.
Nämndens fritidsram har tilldelats en ramförstärkning i jämförelse med budget
2018-1 med 2 000 tkr. Därutöver har 3 300 tkr flyttats till Vård- och
äldrenämnden. Bidragsramen har förstärkts med 400 tkr för kostnader i
samband med ”Överenskommelsen.”
Nämnden har höjt taxorna med i genomsnitt 3% på idrotts- och
fritidsanläggningarna.
Nämnden tilldelas en investeringsbudget på 16 150 tkr. Eventuella kvarstående
investeringsmedel kompletterar investeringsbudgeten efter bokslut 2017.
Nämnden har fått tre nya uppdrag att arbeta med under 2018 – genomföra en
förstudie för att skapa aktivitetsplatser på Hässleholmen och Norrby, ta fram en
plan för att införa simfritids samt utreda hur ideella föreningar kan få stöd att
miljödiplomera sig.
Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former
och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
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Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som
Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och
investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former och på ett
målmedvetet jämställdhetsarbete.
Fritids- och folkhälsonämndens totala budgetram för 2018 uppgår till 235 350
tkr. Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 193 950 tkr och
bidragsramen 41 400 tkr.
Fritidsramen
För att få en budget i balans begärdes en kompensation för nedanstående delar
i budget 2018:1;


Ny organisation 2017 - 1 100 tkr



U 20 EM i friidrott 2019 - 600 tkr



Ökade arvoden - 150 tkr



Ökning av internhyrorna - 700 tkr



Förvaltningsövergripande kostnader - 1 200 tkr

Sammantaget uppgick de ökade kostnaderna till 3 750 tkr varav 3 200 tkr lyftes
fram som behov till en förstärkt budgetram.
Efter beslut i Kommunfullmäktige tilldelas nämnden totalt 2 000 tkr enligt
nedan;


U20 EM i friidrott (projektledare) - 600 tkr



Ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på fritidsgårdarna 400 tkr



Ny organisation och slutlig korrigering av internhyressystemet - 1 000
tkr

Fritids- och folkhälsonämnden ökar också taxorna med i genomsnitt 3%, vilket
innebär en intäktsökning på ca 500 tkr.
Från nämndens ram flyttas 3 325 tkr till Vård- och äldrenämnden. Detta avser
demensteamet samt anhörigstöd som finns vid Träffpunkt Simonsland.
Därutöver har mindre justeringar mellan nämndens verksamhetsområden gjorts
för att få en mer rättvisande budgettilldelning.
Fritids- och folkhälsonämnden begärde kompensation för motsvarande 6
600 tkr som en konsekvens av renoveringen av Stadsparksbadet. För detta ges
ingen utökad budgetram utan nämnden får, till Kommunfullmäktige, vid
delårsrapporterna uppskatta effekten för att i bokslut 2018 rapportera det
slutliga utfallet.
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Sociala investeringsprojekt
Under 2018 kommer nämnden ansvara för två sociala investeringsprojekt, ”En
kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo”. Inom ramen för det
sistnämnda projektet har det även beviljats 3 030 tkr från Vinnova för perioden
december 2017 till och med 2019. Av dessa tilldelas Borås Stad 1 050 tkr.
Bidragsramen
Efter beslut i Kommunfullmäktige förstärks bidragsramen med 400 tkr för
kostnader i samband med nämndens åtaganden inom "Överenskommelsen".
Kostnaderna för Kamratföreningen I15:s lokaler flyttas till Kulturnämnden som
erhåller ett ökat kommunbidrag på 250 tkr för detta.
Investeringsbudget
För 2018 tilldelas nämnden en investeringsbudget på totalt 16 150 tkr.
Eventuella kvarstående medel från 2017 kompletteras efter bokslut 2017.
Därutöver avsätts 63 200 tkr för renoveringen av Stadsparksbadet samt 6 000
tkr till ombyggnad av omklädningsrum och café på Sven Ericsonvallen. Båda
anslagen finns i Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget.
Nya uppdrag
Tre nya uppdrag har tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige. I samverkan
med Tekniska nämnden ska det göras en förstudie för att skapa aktivitetsplatser
på Hässleholmen och Norrby likt den på Sjöbo. Tillsammans med
Grundskolenämnden ta fram en plan för att införa simfritids. Det tredje
uppdraget avser att utreda hur ideella föreningar som vill miljödiplomera sig ska
kunna få stöd och råd av nämnden. Därutöver fortgår arbetet med äldre
uppdrag samt löpande uppdrag som tillfaller nämnden genom ”uppdrag som
inte ingår i budget”. Totalt 30 uppdrag ligger idag i någon form inom nämndens
ansvarsområde. Ett antal kommer, med största sannolikhet, att klarmarkeras i
bokslutet för 2017.

Beslutsunderlag
1. Budget 2018:2 Fritids- och folkhälsonämnden, 2017-12-11
2. Taxor och avgifter 2018, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad

Samverkan
Samverkan har skett med berörda inom nämndens verksamhetsområden.
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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla

dess former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.

Borås lever upp som evenemangsstad. Än en gång har vi visat att vi kan arrangera stora komplexa
idrottsevenemang. SM-veckan 2017 var ett nytt succéartat arrangemang med 50 olika sporter på plats
under åtta dagar. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar tillsammans med Borås TME för stadens del i
arrangemanget. Riksidrottsförbundet och Sveriges Television är de andra två samarbetsparterna. SVT
har sänt ca 80 tim från Borås, fantastiska reportage och bilder som fungerar som ovärderlig
marknadsföring för staden. SM-veckan är ingenting utan det lokala föreningslivet, i Borås är vi lyckligt
lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer
och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står sig bra i den konkurrensen.
Nu ser vi fram emot U 20 EM i friidrott 2019 med 47 deltagande länder, där planeringen startar under
hösten 2017.
Under 2018 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med
Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att Hässlehus, Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska
utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det
lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Överenskommelsen
kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter som finns inom de
idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.
Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Jämlik Hälsa, med
stöd från Arvsfonden till våren 2018, kommer att fortsätta i någon form. Diskussioner förs med SISU
Idrottsutbildarna om ett övertagande av verksamheten.
Det socialt riktade föreningsstödet kommer att utvärderas under 2018, i samband med en översyn och
revidering av hela föreningsstödet. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket innebär en
satsning på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom
elitidrotten i sina respektive idrotter, fortsätter och kommer att intensifieras under 2018.
Borås Stad är certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker stadens identitet.
I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det
som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande,
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Under 2017 togs det fram en struktur för arbetet
under paraplyet en Säker och Trygg kommun. Borås Stad siktar på att bli återcertifierade som en Säker
och Trygg kommun 2018.
Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där vi arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att vi sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv
narkotikapolitik. Arbetet med detta sker utifrån det drogpolitiska programmet.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och
brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom
förvaltningen.
Stadsparksbadet är nu stängt för renovering och beräknas öppna igen i september 2018.
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2 Omvärldsanalys
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten, det vill säga att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar deras
livslängd och risken för att bli sjuk, är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en
sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan
grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. I Borås finns det
skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. Skillnaderna
sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en utmaning i att stärka
stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Arbetet med Överenskommelsen, samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna,
kommer att drivas av det samråd, som skapades i november 2017. Internt i kommunen handlar det om
att inhämta och sprida information om goda exempel i Överenskommelsens anda bland övriga
nämnder och förvaltningar. Förvaltningens uppdrag är också att skapa förutsättningar och underlätta
för samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna men också för att skapa förståelse
kring både kommunala och idéburna verksamheter. Ett viktigt led i det arbetet är en tillgänglig
information, med bland annat en uppdaterad hemsida och stor aktivitet i olika sociala medier. Det
gemensamma studiematerialet, som tas fram av studieförbunden, kommer också att användas. Mer
dokumentation i form av exempelvis film, reportage och poddar ökar också möjligheten för fler att ta
till sig kunskaper om arbetet och därmed kunna hitta samarbetsytor. För att möjligöra till faktiska
samarbeten samt att ”en väg in” för de idéburna skall fungera behöver förvaltningarna nätverka. Det är
också viktigt att förvaltningarna samarbetar kring utbildning och lära av varandra när det skapas nya
och goda lösningar.
I vårt arbete med den öppna ungdomsverksamheten så är basen oftast fritidsgården men också
verksamhet utanför gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den
kommunala organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till
en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser.
Arbetsmiljön för vår personal i simhallarna är en prioriterad arbetsmiljöfråga i förvaltningen under
2018. Tillsammans med tre andra städer (Malmö, Umeå och Uppsala ) har Borås Stad tagit initiativ till
ett gemensamt arbete för att kvalitetshöja arbetsmiljön och göra arbetet än mer attraktivt. Att arbeta i
simhall är ett tufft arbete, hög luftfuktighet, hög bullernivå och på oregelbundna tider ger sammantaget
olika besvär. På de senaste 30 åren har endast två personer klarat att fullfölja sin anställning till
pensionsavgång. Alla andra har slutat tidigare av olika skäl. Vi vill också medvetet arbeta för att vara en
än mer attraktiv arbetsgivare så att vi kan erbjuda en möjlig karriärutveckling och inte vara ett
genomgångsarbete med hög personalomsättning.
Borås - Idrottsstaden som klarar av att arrangera stora tävlingar. Att Borås kan vara med och arrangera
så stora tävlingar vi gjort under de fem senaste åren vittnar om en oerhörd kraft i det ideella
föreningslivet och en bra support från stadens förvaltningar och bolag samt näringsliv. De
turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska
pluseffekterna, de mjuka värdena. Här handlar det oftast om att profilera staden, skapa stolthet, leverera
ett värdskap, öka besöksnäringen och vara en attraktiv boendeort. Allt detta har Borås visat att staden
står för.
Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa
de krav som arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar,
Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som
klarar uppdragen. För att ta ytterligare steg i denna riktning krävs dock ett tydligt politiskt uppdrag till
övriga berörda nämnder och förvaltningar att vara mer delaktiga och känna det gemensamma ansvaret
för att staden ska lyckas leverera det optimala arrangemanget.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018:2
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Borås Stads ansvar är att se till att tillgången till attraktiva grönområden är fortsatt god, vilket särskilt
gynnar grupperna barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk
bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper. Forskning visar att vistelse i naturen har positiv
betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. I samband med den långsiktiga utvecklingsplanen
har Borås Stad fattat beslut om att utarbeta en friluftsplan för staden, som föregås av ett arbete där
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden samverkar om uppdraget.
Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen
anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska
ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk
lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast
från Barnrättighetssutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i
rättstillämpningen.
Arbetet som sker i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde ska ha sin utgångspunkt i ett
folkhälsoperspektiv. De sju diskrimineringsgrunderna har också en given plats i vårt värdegrundsarbete.

2.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
Fritids- och folkhälsoförvaltningen växte i samband med omorganisationen till att bli en nästan så
dubbelt så stor förvaltning. De tre stadsdelarnas ledningspersonal för öppen ungdomsverksamhet,
Mötesplatser och lokalt inflytande är nu placerade på Sturegatan 38 för en bättre samordning och ökad
samverkan med övriga verksamheter inom förvaltningens ansvarsområde. Detta innebär i sin tur att
förvaltningen är väldigt trångbodda och alternativa kontorsplatser söks för att få en mer ändamålsenlig
arbetsmiljö. Kostnader för en eventuell flytt finns inte medräknade i 2018 års budget.
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3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

4

3

2

3

3

Antal genomförda
medborgardialoger.

Antal genomförda medborgardialoger.

Så nås målet för indikatorn
Fritids- och folkhälsonämnden kommer att bjuda in till dialogmöten. Dialogerna kommer att behandla
aktuella frågor inom nämndens ansvarsområde och vara på de mötesplatser nämnden ansvarar för.
Under de kommande åren ska dialogerna rotera runt inom hela kommunen.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

Tillsammans med Tekniska förvaltningen så är
målet att förstudien ska vara klar under våren, så
att förslaget kan hanteras i budget 2019.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Verksamhetens indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

86,7%
27%

Simkunnighet
Uveckling av idrottsskolan

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

90%

90%

92%

30%

30%

40%

Simkunnighet

Så nås målet för indikatorn
Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass.
Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som
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obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % av eleverna hoppas vi ska lyckas nå målsättning
genom att delta i de extra lektioner som erbjuds.

Utveckling av idrottsskolan

Så nås målet för indikatorn
Idrottskolan är en aktivitet för barn i åk 1-3. I åk 1 får barnen lära sig motorik, koordination och leka
till olika övningar. I åk 2-3 prövar de 14 olika idrotter. Målet är också att Idrottsskolan ska vara
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Idrottskolan ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt
definitionen i vårt Välfärdsbokslut. Dessutom är ambitionen att Idrottsskolan ska vara representerad på
landsbygden. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, dels äldre tonåringar och
dels människor med funktionsvariationer.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

I Välfärdsbokslutet 2016 kan vi se vilka områden i
Borås Stad som inte når upp till kunskapskraven för
årskurs 6. Vi ska, tillsammans med
grundskoleförvaltningen, titta på olika alternativa
lösningar för att förbättra simkunskaper i dessa
områden.

3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
Målbild
En resurseffektiv och ansvarsfull utveckling säkerställer att nuvarande och kommande generationer får
en hälsosam och god miljö.

3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

Föreningsenheten tar fram en lathund på de olika
processer som ingår i miljödiplomeringen. Tanken
är att försöka ha en så låg inkörsport som möjligt för
att underlätta för föreningslivet. Kontakt tas med
miljöförvaltningen i ett inledningsskede för att
komma igång med arbetet. Föreningarna ska alltid
kunna vända sig till Föreningsenheten för att få råd
och stöd i sitt miljöarbete.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av

Utfall 2016

Målvärde
2017

5,4

6,5
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Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

6,5
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Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2016

Målvärde
2017

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,2

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

36

Utfall T2
2017

Målvärde
2018

Målvärde
2025

6

12

8

50

45

65

ordinarie arbetstid, %.

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Flera insatser har vidtagits och är under uppstart för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. På
förvaltningens samverkansgrupp kommer man undersöka om det finns enheter som ligger högre än
andra i sjuktal och efter det besluta om särskilda åtgärder för dessa arbetsplatser. Dock fortsätter
arbetet med tidiga insatser både vad gäller förebyggande arbete men även tidiga rehabiliteringsinsatser
vid upprepad korttidsfrånvaro. Det finns en förståelse och en delaktighet för att det är viktigt att arbeta
med sjukfrånvaron både bland chefer och medarbetare. Fortsatt utbildning i hälsofrämjande ledarskap
planeras för nytillkomna chefer under hösten eller våren 2018. Förvaltningens hälsoinspiratörsgrupp
har efter årsskiftet reformerat sig utifrån förvaltningens dubbla storlek och består nu av en kärngrupp
som träffas ett antal gånger per år och ger förslag och inspel till övriga hälsoinspiratörer i förvaltningen
som ska träffas två gånger per år.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Efter att den nya organisationen trädde i kraft 1 januari 2017, fördubblade nämnden sin storlek vad
gäller antalet medarbetare. Detta har medfört att andelen timavlönade har ökat. Förvaltningen har även
ökat användandet av timavlönade procentuellt sett beroende på att verksamheterna som tillkommit är
mer beroende av intermittent anställda än de verksamheter som funnits i förvaltningen tidigare. En
kvalitetssäkring har skett vad gäller användandet av timanställda både utifrån medarbetarens och
arbetsgivarens perspektiv. Detta beror på den centrala bemanningsenheten som servar med
timavlönade och har en upparbetad rekryteringsprocess och ett arbetsmiljöansvar för timavlönade så att
de till exempel inte arbetar för mycket. Ambitionen kommer dock även fortsättningsvis att vara att i så
låg utsträckning som möjligt använda timanställda och aldrig ersätta med timanställda där det finns ett
reellt behov av ökad personaltäthet eller bemanning. Fortsatta utvecklingsområden under 2018 för att
minska timavlönade är att arbeta mer över enhets- och eventuellt även verksamhetsgränser.

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

Så nås målet för indikatorn
Nu har den nya organisationen varit igång ett tag och det finns ett behov och en efterfrågan på att
fortsätta utbildning för chefer kring hälsofrämjande ledarskap och den hälsosatsning som förvaltningen
har genomfört. Denna planeras till hösten 2017 eller våren 2018. Hälsosatsningen mynnade ut i tre
fokusområden som det arbetas vidare med: uppdraget, hur ska förvaltningen ligga i framkant vad häller
förebyggande- och hälsoarbetet samt fokus på friskfaktorer om möjligt minska riskfaktorerna såsom
sömn, ork och relationskonflikter. Under hösten 2017 och under 2018 kommer den nya
hälsoinspiratörsgruppen arbeta vidare med att implementera och utveckla uppdragen och därefter
sprida till den stora hälsoinspiratörsgruppen för att skapa en gemensam målbild och stärka
engagemanget och delaktigheten i frågorna.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2018:2
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Fritidsramen
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

56 680

50 079

55 121

53 859

-1 262

-252 380

-253 479

-249 371

-246 809

2 562

0

0

-1 000

-1 000

0

Nettokostnader

-195 700

-203 400

-195 250

-193 950

1 300

Kommunbidrag

195 700

195 700

195 250

193 950

-1 300

0

-7 700

0

0

0

2 299

2 299

2 299

2 299

0

-32 760

-17 760

-17 150

-16 150

1 000

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Prognosen ovan är enligt, senaste inlämningen, per oktober månad. Prognosen för investeringarna
baseras, precis som 2018 års beräknade kapitalkostnader, på att budgeterat investeringsanslag används
fullt ut bortsett från beviljat investeringsanslag för isbanan på Boda (15 000 tkr). Troligen kommer det
finnas ytterligare investeringsmedel kvar efter 2017 års utgång. En närmare prognos görs, per
november månad, i början av december.

4.3 Nämndens uppgift
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.
Nämnden har också speciella arbetsuppgifter,
- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa
- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inkl.
Simonsland
- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av
folkhälsoarbetet
- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara
för kommunens koloniverksamhet
- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område
och stimulera det arbete som de bedriver
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- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet
- att i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar
- att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social
donationsfond Borås Samfond III

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Inom området lokalt inflytande är 20 olika grupperingar
verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 10-16 år, sju grupper finns inom olika
områdesnätverk samt fyra grupper inom ortsråden. I de olika grupperingarna samverkar många
förvaltningar, polis samt de idéburna organisationerna. Presidiet träffar andra berörda presidier för en
dialog om uppdragets målsättning och syfte.
Under hösten 2017 och under stora delar av 2018 kommer ett målmedvetet arbete att bedrivas i
ambitionen att öka valdeltagandet i de valkretsar som av tradition har ett lågt deltagande. Tillsammans
med Valnämnden kommer en strategi att utarbetas.
En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, vilket bland annat
innebär att Mötesplatserna får ett uppdrag i att fungera som "motor" för det lokala inflytandet på
respektive område där Mötesplatserna finns. Att arbeta med demokrati och ett ökat lokalt inflytande i
människors vardag är ett bra recept för att motverka extremism och utanförskap.
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4.4 Ekonomiska förutsättningar
Fritids- och folkhälsonämnden begärde kompensation för nedanstående delar i budget 2018:1;






Ny organisation 2017 - 1 100 tkr
U 20 EM i friidrott 2019 - 600 tkr
Ökade arvoden - 150 tkr
Ökning av internhyrorna - 700 tkr
Förvaltningsövergripande kostnader - 1 200 tkr

Sammantaget uppgår de ökade kostnaderna till 3 750 tkr varav 3 200 tkr lyftes fram för att få en budget
i balans.
Efter beslut i Kommunfullmäktige tilldelas nämnden en förstärkt fritidsram på totalt 2 000 tkr enligt
nedan;




U20 EM i friidrott (projektledare) + 600 tkr
Ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på fritidsgårdarna + 400 tkr
Ny organisation och slutlig korrigering av internhyressystemet + 1 000 tkr

Fritids- och folkhälsonämnden ökar också taxorna med i genomsnitt 3%, vilket innebär en
intäktsökning på ca 500 tkr.
Sammantaget innebär det nämndens budget förstärks med 2 500 tkr att jämföra med nämndens
äskande om 3 200 tkr.
Från nämndens ram överförs 3 325 tkr till Vård- och äldrenämnden. Detta avser demensteamet samt
anhörigstöd som finns vid Träffpunkt Simonsland. En ekonomisk avstämning kommer att göras.
Därutöver har mindre justeringar mellan nämndens verksamhetsområden gjorts för att få en mer
rättvisande budgettilldelning.
Stadsparksbadet
Fritids- och folkhälsonämnden begärde kompensation för motsvarande 6 600 tkr som en konsekvens
av renoveringen av Stadsparksbadet. För detta ges ingen utökad budgetram utan nämnden får, till
Kommunfullmäktige, vid delårsrapporterna uppskatta effekten för att i bokslut 2018 rapportera det
slutliga utfallet.
Övrigt
För att kunna tillhandahålla en god arbetsmiljö för våra medarbetare behövs alternativa lokallösningar
ses över. En större organisation med befintliga lokalytor har skapat trånga kontorsutrymmen, vilket inte
upplevs vara optimalt i alla avseenden. Utökade lokalytor är dock en kostnadsfråga och något som
måste diskuteras i olika sammanhang. Medel till detta inryms inte inom befintlig budgetram.
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4.4.1 Jämställdhetsperspektivet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med
jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet
är en del i arbetet.
Nämnden har en representation av lika många kvinnor som män, 50/50, med en kvinnlig ordförande.
I förvaltningens ledningsgrupp ingår fem kvinnor och två män, 72/28, med en manlig
förvaltningschef. Totalt sett har förvaltningen 173 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor
och 70 män, 60/40.
Badenheten har 42 tillsvidareanställda, lika många kvinnor som män, 50/50. Badenhetens
ledningsgrupp består av fem personer där två är kvinnor och tre män, 40/60, med en kvinnlig
verksamhetschef. Driftsenheten (teknisk drift) har fem tillsvidareanställda där samtliga är män. I övrigt
bedriver Badenheten en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk
bakgrund. Under 2018 ska vi försöka hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper
årskort till våra anläggningar.
Föreningsenheten har fem tillsvidareanställda, varav tre kvinnor och två män, 60/40, med en manlig
verksamhetschef. Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår årligen
till ca 37 000 tkr. Stödet är fördelat till idrotts-, religiösa-, nykterhets-, invandrar-, funktionshinder-,
pensionärs- samt övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i Borås Stads
föreningsstöd. Det finns 22 855 medlemmar (2015) i den aktuella åldersgruppen, fördelade på 45%
flickor och 55% pojkar. I stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen. Under
2018 kommer vi att införa digital närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av
könsfördelningen av de aktiva i föreningarna samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut.
Ett kvinnligt nätverk som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som bedriver elitidrott
eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå har startats under våren 2017. Fokus är på dem som utövar
individuella idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett forum för att dela
och sprida tips och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad står bakom dem. Nätverket
kommer att bjuda in till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna bestämmer själva vilka aktiviteter de
ser skall ske på nätverket. Exempel på aktiviteter som kan tänkas/efterfrågas är:






Föreläsningar (Coaching) – Viktigt att vi satsar högt
Binda ihop företagandet och kvinnligt nätverk. Sponsorer!
Dialog mellan tjejerna
Fystester
Levnadsvanor med mera.

Anläggningsenheten har tio tillsvidareanställda, varav sju kvinnor och tre män, med en manlig t f
verksamhetschef, 70/30. Enheten ansvarar bland annat för att hyra ut idrottshallar och anläggningar av
olika slag. Föreningar hyr idrottshallar i "block", det vill säga att föreningen själv fördelar tider inom sin
egen verksamhet. Under 2018 kommer vi att utföra ett antal "stickprov" för att undersöka hur
fördelningen av tider i praktiken ser ut. Detta är ett led i att säkerställa att flickor och pojkar har jämlika
förutsättningar i våra anläggningar.
Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har c:a 100 anställda plus ett antal
visstidsanställningar vid lov etc. Den totala arbetsgruppen har en relativt jämn könsfördelning.
Verksamhetsledningen består av 13 personer varav 8 kvinnor. Verksamheten har som mål att med
folkhälsa som grund uppnå hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet där en jämn
könsfördelning bland besökarna är prioriterad. Avseende jämn könsfördelning nås målsättningen när
det gäller mötesplatserna medan fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet för närvarande generellt sett
attraherar fler pojkar. Öppen ungdomsverksamhet följs upp med The Logbook, ett nationellt
uppföljningsverktyg, som visar statistik bland annat med avseende på kön samt hur verksamheten
arbetar med jämställdhet. All personal kommer, via det sociala investeringsprojektet En Kommun Fri
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Från Våld, med start hösten 2017, att utbildas i grundläggande våldspreventivt arbete vilket ger stöd i
jämställdhetsarbetet.
Folkhälsoenheten, har en gruppering som arbetar med strategiskt folkhälsoarbete, där finns sex
kvinnor och en man, 86/14. Borås Stads Välfärdsbokslut speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både
jämlikhet och jämställdhet. All statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män.
Statistiken analyseras och olikheter i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta
medel och insatser till den förfördelade gruppen. Goda exempel på detta är de särskilda insatserna för
kvinnors simkunnighet och kvinnocaféer på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Det strategiska
trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där gör man satsningar för att öka
tryggheten, utifrån kvinnors perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom ramen för Säker och
trygg kommun, har man som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar, situationer, miljöer och för
båda könen. I program för föräldraskapsstöd har man identifierat papporna som en grupp som inte tar
del av föräldraskapsstödet, i lika hög grad som mammorna. Därför har man gjort särskilda insatser för
att nå papporna.
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4.5 Verksamhet 2018
Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 039

-1 289

-1 326

-1 326

0

Nettokostnad

-1 039

-1 289

-1 326

-1 326

0

0

0

166

166

0

Kostnad

-10 067

-10 067

-10 282

-10 742

-460

Nettokostnad

-10 067

-10 067

-10 116

-10 576

-460

477

477

0

0

0

Kostnad

-6 614

-6 614

-1 673

-2 022

-349

Nettokostnad

-6 137

-6 137

-1 673

-2 022

-349

5 568

5 568

5 283

3 192

-2 091

Kostnad

-23 155

-25 555

-23 448

-22 227

1 221

Nettokostnad

-17 587

-19 987

-18 165

-19 035

-870

6 795

6 795

6 626

6 626

0

Kostnad

-40 641

-40 641

-42 541

-42 141

400

Nettokostnad

-33 846

-33 846

-35 915

-35 515

400

176

176

176

176

0

Kostnad

-2 879

-2 779

-2 893

-2 738

155

Nettokostnad

-2 703

-2 603

-2 717

-2 562

155

4 604

4 604

4 406

4 406

0

Kostnad

-8 224

-8 224

-8 279

-8 335

-56

Nettokostnad

-3 620

-3 620

-3 873

-3 929

-56

1 915

1 915

1 915

1 915

0

Kostnad

-13 275

-12 125

-13 580

-10 362

3 218

Nettokostnad

-11 360

-10 210

-11 665

-8 447

3 218

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt
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Budget
2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

17 201

17 201

17 302

18 131

829

-102 947

-102 947

-104 151

-105 718

-1 567

-85 746

-85 746

-86 849

-87 587

-738

19 943

13 343

19 247

19 247

0

Kostnad

-43 538

-43 238

-41 198

-41 198

0

Nettokostnad

-23 595

-29 895

-21 951

-21 951

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-1 000

-1 000

0

Nettokostnad

0

0

-1 000

-1 000

0

56 679

50 079

55 121

53 859

-1 262

Kostnad

-252 379

-253 479

-250 371

-247 809

2 562

Nettokostnad

-195 700

-203 400

-195 250

-193 950

1 300

Tkr
Anläggningsenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Badenheten
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt

4.5.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
Se rubrik; 4.4 - Ekonomiska förutsättningar.
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4.5.2 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett nytt råd kopplat till sitt ansvarsområde. Det är ett nytt
pensionärs- och funktionshinderråd som kommer att sammanträda fyra gånger per år. Rådet har startat
sin verksamhet under maj månad 2017.

4.5.3 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Stabsfunktionerna, bestående av ekonomi-, personal-, IT-, nämndadministrativ- och kommunikativ
support, stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten och bidrar därigenom till
att uppnå förvaltningens mål och uppdrag. Administrationen servar politiker, chefer och medarbetare
med uppgifter så som:






Förbereda beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd avseende ekonomi- och
personalfrågor
Säkerställa kvalitet och information av administrativa och kommunikativa uppgifter
Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs
Samordna och utveckla administrativa uppgifter inom respektive funktion
Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och kunder i olika frågor

Under 2017 har Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkat (klustrat) kring
samtliga administrativa uppgifter. Utgångspunkten är att skapa de bästa administrativa förutsättningarna
för att förvaltning och nämnd kan uppnå de politiska målen och uppdragen. De gemensamma
resurserna ska användas effektivt och sårbarheten ska minska. Ansvaret för de administrativa
uppgifterna har delats in i två block. Ett ”HR-block” med ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett
”Ekonomi-block” med ledning utifrån Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
I ”HR-blocket” ingår ansvaret för;




Allt arbete kring personal och arbetsmiljö (HR-frågor)
Nämndadministration
Kommunikation/information

I ”Ekonomi-blocket” ingår ansvaret för;




Ekonomi (budgetering, bokslut, uppföljning, fakturahantering och övriga bokhållarfrågor etc.)
IT och telefoni (digital utveckling, arbetsplatstjänster, telefonifrågor etc.)
Kvalitetsfrågor (systematiskt utvecklings- och förbättringsarbete, riskanalys och internkontroll
etc.)

Ambitionshöjande åtgärder
Klustersamverkan kommer att utvärderas under våren 2018. I samband med detta fattas beslut om
denna administrativa samordning kommer att förlängas eller permanentas.
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4.5.4 Evenemang
Analys av verksamheten
Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fem senaste åren har Borås
klarat av att arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad
SM-vecka 2014, världens största orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för
damer och herrar under 2016, samt en nyligen avslutad och succéfylld SM-vecka för andra gången.
2019 väntar friidrotts-EM för 20-åringar i Borås. Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar
och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Att Borås kan vara med och konkurrera om
så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete
med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de
ideella föreningarna och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en
förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala
förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och uppträda flexibelt för att stora övergripande
arrangemang i Borås Stad ska lyckas till 100%.
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att
arrangemanget ska ge tio kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och
SM-veckan nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Gina Tricot Grand Prix, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda,
Gymnastik-, dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang.
Ambitionshöjande åtgärder
Planeringen för junior EM i friidrott påbörjas redan under hösten 2017 för att öka i omfattning under
2018. Kommunstyrelsen har tidigare anslagit 5 000 tkr för arrangemanget under 2019. 600 tkr tillförs
Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 2018 från den summan, för att anställa en projektledare och
starta förberedelsearbetet. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar tillsammans med Borås TME, IK
Ymer och Svenska Friidrottsförbundet om arrangemanget. Nämnden söker också extra medel i
investeringsbudgeten för att komplettera Ryavallen som en godkänd internationell friidrottsarena.
Junior EM är också ett väldigt bra arrangemang sett ur ett jämställdhetsperspektiv, då damer och herrar
tävlar parallellt under den aktuella veckan.
Sedan ett par år tillbaka arbetar Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att ta fram ett
dokument, "Eventstrategi", som kan fungera som ett hjälpmedel i samband med de större
arrangemangen. Dokumentet ska ha en mer övergripande karaktär och ha fokus på de turistekonomiska
effekterna. Vi ska vara överens om hur arenor och det offentliga rummet ska användas, vilka
ekonomiska förutsättningar som gäller, hur samverkan ser ut och så vidare. Eventstrategin ska beslutas i
styrelse och nämnd och godkännas av Kommunstyrelsen.
Under hösten 2017 och hela 2018 inleder Hestra IF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen ett
utvecklat samarbete kring "Hitta ut" för människor med funktionsnedsättning. Målsättningen är att de
ska kunna delta på samma villkor som alla andra.
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4.5.5 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Främjande och förebyggande arbete
Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som en socialt hållbar samhällsutveckling.
Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden,
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom
området.
Mötesplatser
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Vi
Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, Mötesplats Kristineberg.
Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Målet är att de tre uppdragsområdena ska ha lika stort
utrymme. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att mötesplatserna fyller en
viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt till
kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd
kommunal plattform avseende personal är Civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta
arbete.
Tillsammans med Arbetslivsnämnden kommer Fritids- och folkhälsonämnden att utveckla det
gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en ökad bemanning som kan ge förutsättningar
för att lyckas med de tre uppdragsområdena. Planeringen av det gemensamma arbetet har påbörjats
hösten 2017.
2017 gjordes en förändring av ledningsstrukturen vilket bland annat ger en större helhetssyn där
enhetschefer ansvarar för både mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet.
Norrbyhuset
I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Med en väl beräknad basresurs blir
samlokalisering och ett verksamhetsöverskridande arbetssätt mål- och resurseffektivt. Planer finns för
en liknande utveckling på fler mötesplatser exempelvis på Hässleholmen.
Brygghuset
Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus
är också på att implementera nya rutiner och förtydliga Brygghusets verksamhet inom den öppna
ungdomsverksamheten med hjälp av varumärkesstrategin. Ett hus fullt av möjligheter för unga att
använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans.
Under 2017 har en ny hemsida lanserats och en ombyggnad av cafét har genomförts.
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Lundby Park
Ambitionen med Lundby Park är att skapa framtidens mötesplats i Borås för actionsporter. Den ska
vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus på tillgänglighet. Fritids- och
folkhälsonämndens ambition är att utöka hallen för att bereda plats för fler sporter. Samtidigt behöver
Lundby Park knytas närmare till den övriga fritidsgårdsverksamheten/öppen ungdomsverksamhet samt
till Norrbyhuset, för att öka samverkan kring barn och unga.
Lokalt inflytande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för samarbetsuppdraget "lokalt inflytande". Här har det
tagits ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20
olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år,
områdesnätverk och landsbygdsutveckling-ortsråd. Detta beräknas kosta 500 tkr, medel som inte ryms
inom tilldelad ram. En projektansökan har skickats in till Leader Sjuhärad där externa medel sökes
under 2018/2019 för att ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna med omnejd, Dalsjöfors,
Fristad, Sandared och Viskafors.
EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)
Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer,
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. I Borås finns för närvarande åtta ungdomar från
Europa vilket planeras öka under 2018.
En kommun fri från våld
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO), Grundskoleförvaltningen och
civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektplanen har
delvis reviderats med anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är
ansträngd. Detta medför att projektet kommer att fokusera mer på civilsamhället och förvaltningens
personal och verksamheter.
Ambitionshöjande åtgärder
Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt
till samhällsservice. När den påbörjade utvecklingsprocessen fortsätter krävs en förstärkning av
grundbemanningen. Det inriktningsdokument som antagits av nämnden innebär att mötesplatserna är
en arena för flera andra nämnder att möta Borås Stads invånare. Ett exempel är Arbetslivsnämndens
handledarresurs för stadsdelsvärdar som kommer att utgå från mötesplatserna. Den planerade
ombyggnationen på Hässleholmen avseende samlokalisering av bibliotek, kulturskola, öppen
ungdomsverksamhet och medborgarservice till Mötesplats Hässleholmen är en kraftfull satsning från
Borås Stad på området. Här ska erfarenheterna från Norrbyhuset tas till vara för att skapa en trygg,
engagerande och självklar samlingsplats. I samband med satsningen kommer medel för inventarier och
en viss personförstärkning att krävas.
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4.5.6 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2017 pågår en översyn av verksamhetens tillgänglighet i syfte att ha ett Borås Stadsperspektiv
avseende likvärdighet gällande öppettider eftersom förutsättningarna varit olika i de tre stadsdelarna.
Successivt under 2018 kommer verksamheterna att förändras utifrån ett likvärdighetsperspektiv samt
med en ökad samverkan av civilsamhället.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell
prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och
sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den kommunala
organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till en bred
målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser.
För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus,
Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Hestra, Göta
och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter som drivs av Mariedals IK,
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling.
Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår
oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar,
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på
ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att
kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger förutsättningar för nuvarande öppethållande
på kvällstid.
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten.
Inför 2018
Den pågående översynen av öppen ungdomsverksamhet visar att justeringar av öppettider behöver
göras för att klara uppdraget i ett helhetsperspektiv. Det innebär att resurser behöver flyttas mellan
enheterna. Kommunfullmäktige har givit nämnden i uppdrag att tillsammans med berörda
ungdomsgrupper se över hur öppettider på fritidsgårdar bäst kan förläggas över veckans dagar.
Samverkan med grundskolan gällande personal påverkar enheternas öppethållande. I dagsläget har 80%
av fritidsledarna i olika omfattning uppdrag mot skolan. Dessa utförs under dagtid vilket innebär att en
negativ förändring får konsekvenser för verksamhetens möjlighet att hålla öppet kvällstid.
Kommunfullmäktige har inför 2018 gett Grundskolenämnden i uppdrag att se till att samtliga 7-9skolor har samarbete med Fritids- och folkhälsonämnden om fritidsledare.
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4.5.7 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Badresor
Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas
ha samma omfattning under 2018 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer
än budgetramen.
Barnkolonin
Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2017 ansökte 190 barn om plats. De senaste åren har
verksamheten varit underfinansierad med ca 130 tkr på grund av ökade personalkostnader. Detta har
kunnat täckas via omfördelning från andra kommungemensamma verksamheter som administrerats
inom stadsdel Norr.
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4.5.8 Folkhälsa
Analys av verksamheten
En god hälsa är en mänsklig rättighet. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen. Förvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för
andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, för att verka mot folkhälsomålet.
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå har generellt en sämre hälsa.
Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i medellivslängd mellan grupper med
låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och män. I Borås finns det skillnader
mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. Skillnaderna sammanfaller i
hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en utmaning i att stärka stadens
förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor.
Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker
stadens identitet. I en Säker och Trygg kommun arbetar man med säkerhet och trygghet i ett vidare
perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med
skadeförebyggande, trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Under 2017 togs det fram en
struktur för arbetet under paraplyet en Säker och Trygg kommun, vilken beslutades i
Kommunstyrelsen. Borås Stad siktar på att bli återcertifierade som en Säker och Trygg kommun 2018.
Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv
narkotikapolitik. Arbetet med detta sker utifrån det drogpolitiska programmet.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas.
Antibiotikaresistens
Inför den sjukdomstyngda perioden januari till och med mars 2017 drog folkhälsoenheten igång en
uppmärksamhetskampanj vid namn ”Löddra mera”, som syftade till att uppmärksamma vikten av en
god handhygien i sjukdomstyngda tider. Inför 2018 års kampanj ska arbetet fortsatt rikta sig till barn
och föräldrar, men även riktas ut mot arenan arbetsplatsen där de förvärvsaktiva finns. Budskapet ska
fördjupas och för befolkningen tydligare kopplas ihop med antibiotikaresistens. I huvudsak ska
kampanjen kommuniceras via en väl utvecklad kampanj-webb med ett antal interaktiva inslag.
Barnsäkerhet
Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att man ska arbeta skadeförebyggande för
båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras det under 2018
fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. Samarbetet med NTF beträffande
cykelutbildning i år 6 fortsätter. Förvaltningen samverkar också med Sim- och livräddningssällskapet
och erbjuder HLR-utbildningar för elever i år 5. Även denna samverkan kommer att fortsätta under
2018. Arbetet med återcertifieringar av förskolor fortsätter i samma utsträckning som tidigare.
Certifieringsmaterialet revideras tillsammans med Förskoleförvaltningen under hösten 2017.
Broschyren ”Trygghet och säkerhet för alla barn” som delas ut till alla förstagångsföräldrar av BVC
behöver uppdateras. Planen är att arbetet kommer att utföras av barnsäkerhetsgruppen under våren
2018.
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Brottsförebyggande arbete
Brottsförebyggande rådet i Borås arbetar enligt samverkansöverenskommelsen med polisen. Följande
samverkansområden är prioriterade under befintligt dokument 2017: det brottsförebyggande arbetets
struktur, en trygg stad för alla, arbete mot alkohol, narkotika, tobak och dopning samt motarbeta
organiserad brottslighet. Inom ramen för denna samverkan planeras föreläsningar, utbildningar och
metodutveckling att genomföras utifrån de prioriterade områdena.
I samband med omorganisationen har det brottsförebyggande arbetets struktur förändrats. Fler
förvaltningar har involverats och tar ansvar för de olika samverkansområdena men Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fortsatt ett sammankallande, samordnande och övergripande ansvar.
Medborgarperspektiv och medskapande är grunden i de brottsförebyggande och trygghetsskapande
processerna. Under 2018 planeras utveckling av grannsamverkan, översätta befintligt material till andra
språk för att öka tillgängligheten, mobilisera befintliga krafter på områden med social oro,
trygghetsvandringar, förbättra den fysiska miljön, fortsätta och utveckla arbetet inom Borås rent och
snyggt.
Drogförebyggande arbete
Det drogpolitiska programmet anger mål och inriktning för det drogförebyggande arbetet i Borås.
Programmet reviderades under 2016 och ett nytt program har antagits av kommunfullmäktige
En ny handlingsplan har beslutats av Fritids- och folkhälsonämnden. Planen innehåller förstärkta
insatser inom cannabis- och tobaksområdet, samt stöd till föräldrar. Under 2018 planeras fortsatt
kompetenshöjande insatser inom drogområdet för olika personalgrupper i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att, utifrån handlingsplanen, följa upp nämndernas arbete.
Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att stimulera kunskaps- och metodutveckling samt
tillhandahålla utbildningar såsom MI (motiverande samtal) till personal, allt i syfte att öka kunskapen
och minska droganvändandet hos unga.
Nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö i Borås fortsätter. Centrala delar i det är
nätverkande, utbildning och gemensamt informationsmaterial.
Föräldraskapsstöd
För att lyckas med ett generellt och sammanhållet föräldrastöd till föräldrar med barn 0-17 år krävs
samverkan inom kommunens verksamheter men också mellan kommun, civilsamhället och andra
organisationer. Det finns en verksamhetsöverskridande grupp för ändamålet. Under 2018 kommer
gruppen att rekrytera ytterligare representanter för att bli så heltäckande som möjligt, samt utveckla
arbetsformer för samverkan och insatser i linje med programmet.
Folkhälsoenhetens uppdrag är att stimulera arbetet och stödja kommungemensamma satsningar för att
föräldrar och vårdnadshavare skall ha tillgång till ett varierat stöd. Vi samordnar föreläsningar,
föräldraskapskurser, utbildning i föräldramötesmetodik för förskolepersonal med mera.
Folkhälsoenheten ansvarar också för föräldramötesmaterialen SAMS (för förskoleklass) och DAGS (för
högstadiet). På webben boras.se/foralder samlas hela kommunens stöd och aktiviteter för föräldrar och
andra viktiga vuxna.
Under 2018 kommer föräldrastödsprogrammet ABC (Alla barn i centrum) att implementeras på
familjecentralerna och på en öppen förskola. Inom ramen för Överenskommelsen kommer samverkan
med den civila sektorn att intensifieras. I det reviderade programmet finns nytillkomna områdena som
stöd i parrelationen och stöd oavsett familjetyp. De kommer att uppmärksammas genom fortsatt
utveckling av till exempel pappagrupper inom öppna förskolan. Inom projektet En kommun fri från
våld har man i handlingsplanen för 2018-2019 mål om att utveckla föräldraskapsstödet som en del av
det våldspreventiva arbetet.
2018 blir troligen konventionen för Barnets rättigheter svensk lag. Därför kommer barnkonventionen
och föräldraskapsstödet mer tydligt kopplas ihop.
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Hälsoveckan
I samverkan med Borås Stads förvaltningar och frivilligorganisationerna anordnas årligen Hälsoveckan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen erbjuder Hälsoveckan som ett ramverk, föreningar, kommunala och
regionala verksamheter fyller veckan med innehåll. Under veckan uppmärksammas hälsans
beståndsdelar såsom goda levnadsvanor samt sociala- och kulturella aktiviteter. Det handlar om att lyfta
fram det som görs varje dag året runt, men det är också ett tillfälle att arrangera särskilda aktiviteter. I
samband med Hälsoveckan ska vi även erbjuda föreningslivet en mötesplats för att kunna visa upp sig.
Ambitionen är att även fortsättningsvis kunna erbjuda invånarna i Borås en händelserik vecka med
hälsan i fokus där deltagande aktörer tar ett allt större ansvar för Hälsoveckan.
Lokalt folkhälsoarbete
Simskola för kvinnor. Folkhälsoenheten samordnar och erbjuder simskola för kvinnor från 16 år och
uppåt. Simskolan sker i samverkan med föreningslivet och AB Bostäder. Under 2018 kommer än mer
vikt läggas vid att skapa en mer blandad grupp utifrån ursprung, ålder och var i Borås man bor. Arbetet
med att rekrytera blivande simlärare ur gruppen ska också utvecklas.
Ökat valdeltagande. Inom ramen för samverkansuppdraget för lokalt inflytande kommer
folkhälsoenheten initiera och driva arbetet för ett ökat valdeltagande 2018. Insatser riktas till områden
med lågt valdeltagande.
Lokalt inflytande. Nätverken för barn- och unga samt områdesnätverken kommer att genomsyras av
folkhälsofrågor och lokala utvecklingsarbeten. Enheten är en del av den fortsatta utvecklingen av
hälsofrämjande Mötesplatser för boende på samtliga prioriterade områden.
Hässleholmen/Hulta. Arbetet med delaktighet kring ombyggnationen av Bodavallens idrottsområde
bland boende kommer att fortsätta. Bland annat planeras trygghetsvandringar kring Bodavallens
idrottsområde under 2018. Tandborstning i förskolan är ett avslutat projekt och man behöver se över
vilka förskolor som borstar tänderna och erbjuda nya förskolor i området att påbörja tandborstning.
Här tillhandahåller folkhälsoenheten material. Kvinnocaféet fortsätter och utvecklas. Idealt är att
kvinnorna tar initiativ/fortsätter att ta initiativ till insatser för utveckling av området, sociala evenemang
och kunskapshöjning.
Norrby. Under 2018 kommer arbetet med att stärka kvinnors hälsa på Norrby att fortsätta.
Norrbyhusets verksamhet kvinnocaféet kommer att vara utgångspunkten för att nå kvinnor. Inom en
rad olika områden kopplat till hälsa kommer kvinnor erbjudas föreläsningar och aktiviteter.
Sjöbo. Under 2017 startade en mobilisering rörande att kraftsamla kring stadsdelen Sjöbo. Bland annat
initierade områdesnätverket frågan om en nyöppning av biografen på Sjöbo torg och styrgruppen kring
sociala investeringsfonder i Borås stad lyfte Sjöbo som ett område att fokusera på. Arbetet med att hålla
ihop satsningarna och kraftsamlingen samverkande aktörer emellan, såväl internt som externt, beräknas
pågå under 2018 och några år framöver.
Psykisk hälsa
Fem kurser inom MHFA - Första hjälpen till psykisk hälsa planeras under året, kursen riktar sig till
personer som jobbar med ungdomar eller äldre. 100 utbildningsplatser erbjuds per år. Kursen är
kunskapshöjande inom psykisk ohälsa och ger deltagaren verktyg att bedöma och hantera situationer.
En utvärdering av 2017:s kurser ska göras där staden bör ta ställning om fler personer ska utbildas till
instruktörer som kan ge kurser.
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Välfärdsbokslut
I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och socioekonomiskt
som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna följa folkhälsan i
befolkningen över tid. Folkhälsodata samlas in årligen. Rapporten Välfärdsbokslut och hälsoenkäten till
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet görs däremot vartannat år.
Under 2017 har förvaltningen arbetat vidare med åtgärdsplanen och de prioriterade områdena.
Dessutom har Välfärdsbokslut 2016 tagits fram. Under 2018 kommer det vara ett särskilt fokus på att
sprida resultatet av hälsoenkäten och Välfärdsbokslutet 2016 samt att följa arbetet med åtgärderna i
åtgärdsplanen.
Äldres hälsa
Personer över 65 år har generellt en mycket god hälsa och medellivslängden ökar fortfarande i den
svenska befolkningen. En mycket stor andel av de äldre har inga insatser från kommunen utan klarar
sig själva.
Föreningsliv och kulturaktiviteter har stor betydelse för äldres hälsa och välfärd och en mycket stor
andel deltar i det rika utbud som finns i Borås. För dem som haft ett lågt socialt deltagande i arbetsför
ålder och för dem med funktionshinder av olika slag innebär åldrandet dock ännu sämre möjligheter till
social stimulans, vilket i sin tur kan leda till ohälsa av olika slag.
Under 2018 kommer förvaltningen därför att arbeta för att förbättra situationen för dem som av olika
skäl inte nås av det utbud som nu finns. Syftet med detta arbete, som sker i bred samverkan i Borås
Stad, är att:







bibehålla ett socialt engagemang
främja fysisk aktivitet
stödja kognitionen, det vill säga att ”hålla huvudet igång”
främja måltiden och vikten av bra mat
minska användningen av alkohol och tobak
främja psykisk hälsa

Kraftsamling Sjöbo
I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för stadsdelen Sjöbo. Inom ramen
för stadens sociala investeringsfonder kommer ett treårigt projekt att starta med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen som samordnare. Åtta nämnder har ställt sig bakom projektet och beslutet togs i
bred politisk enighet. Projektet kommer att ledas i nära samverkan med civilsamhällets aktörer.
Tjänsten som projektledare placeras på folkhälsoenheten. Från sociala investeringsfonder beviljades
3,000 tkr till projektet. Det har även totalt beviljats 3 030 tkr från Vinnova för perioden december 2017
till och med 2019 till projektet. Av det får Borås Stad 1 050 tkr och på övriga parter (föreningen
Hemgården, Högskolan i Borås, Rise och stiftelsen Drivhuset) fördelas enligt beslutet resterande.
Jämlik hälsa - Parasportcenter
Jämlik Hälsa är ett projekt som stöttats av Arvsfonden och vänt sig till målgruppen personer med
funktionsnedsättning. Arbetet har utgått från Sjuhäradshallen/Parasportcenter i samverkan med Sociala
omsorgsförvaltningen och föreningslivet. Projektet har haft utbildning av hälsocoacher, coachande
ledarskap och idrottsskola anpassad till målgruppen, gruppaktiviteter med instruktörer, aktivitetsdagar i
samverkan med föreningslivet med mera.
Det treåriga projektet har beviljats medel till och med februari 2018. Meningen är att verksamheten
därefter ska permanentas och efter projektets slut drivas av någon annan än kommunen. Driftsformen
är ännu inte klar, men SISU idrottsutbildarna har sökt medel från IVO för att kunna driva daglig
verksamhet med utgångspunkt i en idrotts- och hälsoinriktning och kan bli en part i den framtida
driften.
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Budget
Ett avtal om folkhälsoinsatser har tecknats mellan Borås Stad och Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
för perioden 2017-2020. I avtalet har parterna kommit överens om att vardera avsätta 14 kronor per år
och invånare för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Totalt blir det 1 538 tkr för 2018, vilket
motfinansieras av tjänster placerade på Folkhälsoenheten. Medlen fördelas över de
verksamhetsområden som beskrivits ovan. Samtidigt finns ett avtal om tjänster, där Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden delfinansierar tre tjänster med 1 102 tkr.
Ambitionshöjande åtgärder
Under 2017 inleddes ett arbete för att på ett djupare plan förstå de bakomliggande faktorerna till
psykisk ohälsa hos unga. Under 2018 kommer vi att i mindre skala prova kommunala insatser med syfte
att främja den psykiska hälsan hos unga. Dessutom kommer Borås Stad att ansöka om att bli
återcertifierade som en Säker och Trygg kommun, vilket kommer att innebära en hel del arbete för
enheten.

4.5.9 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland har som uppdrag att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan på
många plan gällande verksamhet och lokaler, som bryter isoleringen och främjar gemenskap. Det är
viktigt att skapa en mötesplats för alla målgrupper och åldrar.
Café Simon
I caféet jobbar personer som av olika anledningar är utanför ordinarie arbetsmarknad. Antal
kassakunder har ökat sedan våren 2016 med 4000 kunder. Caféet har ökat sin omsättning med cirka
25%. I dagsläget har vi öppet mer än vad caféet har kapacitet för (48 timmar per vecka). Verksamheten
är idag sårbar och för att få en fungerande, hållbar och långsiktig lösning så måste vi hitta andra
lösningar på hur caféet ska drivas. I första hand ska vi söka samverkan med civilsamhället, antingen
genom ett socialt företag alternativt genom någon annan form av föreningssamverkan. I andra hand
kan vi söka samverkan med Arbetslivsförvaltningen som eventuellt kan ha en handledare på plats och
som i sin tur kan arbetsleda personer som idag står utanför arbetsmarknaden.
Syninstruktör
Syninstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för personer med synnedsättning eller blinda, för
att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagen och kunna leva ett så självständigt liv som
möjligt. Samverkan med synskadades riksförbund fortlöper samt med Borås Stad och näringslivet.
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Frivilligsamordnare
I budgetramen finns det medel för en tjänsteman. I kommunfullmäktigebeslutet står att en driftkostnad
för frivilligcentralen bör vara 100 000 kronor per år och detta äskas inför 2018. För att få bra livsvillkor
för invånarna krävs verksamhetsmedel för att kunna stå för utgifter så som bussresor, fikabiljetter och
arrangemang. Frivilligsamordnaren har cirka 60 frivilliga i sin verksamhet och cirka 30 deltagare. Många
möten har skett på Träffpunkt Simonsland men även i hemmiljö. Några exempel är;



En kvinna uppsökte frivilligsamordnaren inför sin 90 års dag. Personen hade ingen att fira sin
stora dag med. Frivilligsamordnaren matchade denna träff vilket förgyllde bägge parters dag.
En annan person har sedan ett par år svårigheter att ta sig ut på grund av en stroke. En av våra
frivilliga träffar denna person en gång i veckan. Allt från rundresor i Sjuhärad till fika på
Träffpunkt Simonsland.

En frivilligtimme räknas som en hemtjänsttimme enligt frivilligorganisationen. I Borås Stad kostar en
hemtjänsttimme 553 kronor. Våra frivilliga har till och med 30/6 utfört cirka 350 timmar vilket betyder
i kronor 193 tkr.
Inför 2018 äskas 100 tkr för att möjliggöra aktiviteter för personer som är ensamma inom ramen för
frivilligverksamheten.
IKT-samordnare
IKT-samordnaren har i sitt uppdrag att ge information om viss teknik- och vardagshjälpmedel. Under
året har visningsrummet byggts upp till en tillgänglig miljö. Man har även haft över 20 tillfällen med
teknikcafé tillsammans med frivilliga. Dessa caféer ser vi som en nyckelaktivit inför 2018.
Samordnarens uppdrag har ändrats sedan omorganisationen och det har givit möjlighet att filma våra
arrangemang så att även personer i hemmiljö kan delta. Under 2018 kommer e-träffpunkten att
utvecklas.
Föreningssamordnare
Föreningssamordnaren har i uppdrag att samverka för föreningarna i huset, samt att samverka med
Borås Stad och andra verksamheter. Föreningssamordnaren kommer under 2018 arbeta med att finna
samverkansprojekt mellan föreningarna samt besöka alla föreningarna i huset.
Taxor inför 2018
Träffpunkt Simonsland ersatte verksamheten som fanns på Sparrehus och Spinnaren och tar i dagsläget
inte ut några hyror för de föreningar som bedriver sin verksamhet där, undantaget de föreningar som
hyr kontor.
I dagsläget är det cirka 30 föreningar som bedriver verksamhet i huset och inte betalar någon hyra.
Föreningsenheten har fått samtal om att det är ”orättvist” att föreningar på Träffpunkt Simonsland är
hyresbefriade. Externa vill hyra på Träffpunkt Simonsland men eftersom inga taxor är beslutade är det
svårt att hyra ut. Även Borås Stads olika verksamheter vill nyttja lokaler för till exempel Psykriatrins dag
och 80–årsdagarna. Detta medför extra arbete för tjänstemännen i huset.
I uppdraget ingår att ha ett levande hus och i dagsläget får man säga nej till externa gäster som vill hyra
vissa kvällar och helger. Träffpunkt Simonsland har ingen budget för slitage av möbler och hjälpmedel
och kan heller inte tillhandahålla personal vid uthyrning då detta skulle drabba den ordinarie
verksamheten.
Verksamheten vill tillsammans med föreningarna i huset skapa en taxa som passar för husets uppdrag.
Tanken är att husets målgrupp äldre- och funktionshinderverksamhet samt verksamheternas
målgrupper ska prioriteras.
Från nämndens ram flyttas 3 325 tkr till Vård- och äldrenämnden, vilket avser lönekostnader för
demensteamet samt anhörigstödet som finns vid Träffpunkt Simonsland. Detta innebär att inriktningen
av verksamheten kommer att påverkas.
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4.5.10 Anläggningsenheten
Analys av verksamhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar.
Föreningsdrift alternativ driftform
Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal.
Idrotts-/fritidsanläggningar
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det utvecklingsarbete inom samtliga
arenor. Borås Arena AB planerar för en ny fullstor fotballshall vid Ryda sportfält. På huvudarenan
(Borås Arena 1) planeras en uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens krav på en
modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. Nya utebanor för
tennis och padel har färdigställts under 2017 på Ålgårdsplan. Det är Elfsborg Tennis som investerat
med hjälp av ett anläggningslån, lagom till SM-veckan och lag-SM i tennis samt för funktionsnedsatta. I
Ryahallen har löparbanorna uppdateras till den senaste versionen. Vid Alidebergsbadet har hopptornet
restaurerats inför SM-veckan och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar.
Vid Skatehallen planeras en utbyggnad för att bereda fler idrotter plats, bland annat klättrarna. Arbetet
kommer förhoppningsvis igång under senhösten 2017 för att färdigställas tidigt under 2018.
Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en
fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Målet är att isytan ska vara färdig till säsongen
2017/2018. Detta löser allmänhetens behov av isyta, men det löser inte föreningarnas behov. I den
pågående Hallutredningen kommer vi att påvisa behovet av mer isyta för föreningslivet.
Borås Arena är fortfarande en av Sveriges bästa fotbollsarenor, trots att några nya tillkommer varje år.
Det pågår en projektering inför en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena som framförallt ska
förbättra för publiken. Det är snart 11 års sedan Borås Arena invigdes och tiden har kommit ikapp
anläggningen. Nya krav och önskemål har tillkommit och en uppgradering behövs för att även i
framtiden räknas som en av Sveriges bästa arenor. Byggandet kommer delvis att ske under pågående
fotbollssäsong, vilket blir en logistisk utmaning.
Sjuhäradshallen. Verksamheten i Sjuhäradshallen växer i oförminskad takt. Den lite mindre D-hallen,
som idag används främst av gymnastikföreningar, är ofta fullbokad och parasporten har svårt att få
tider. En tillbyggnad av en mindre hall mot Ålgårdsplan vore önskvärd. Då kunde parasporten utöka
och fullt ut använda D- och E-hallen till sina aktiviter och den fasta mellanväggen fungera som såväl
fysisk avgränsning som ljudavgränsning.
Ryavallen. Under 2018 kommer Ryavallen att rustas upp och förberedas inför Junior EM (U20) i
friidrott sommaren 2019. Bland annat behöver belysningen lagas och bytas till mer energisnåla lampor,
friidrottsanläggningen kompletteras med en kulring och längdhoppsgrop samt förbättringar göras på
läktaren för publik, press och sekretariat. Även ljud- och elanläggningen behöver ses över.
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Konstgrässtrategi. Konstgräsutbyggnaden är i praktiken klar och ersätts nu med en plan för ett
successivt utbyte av de befintliga planerna i en ordning som bygger på utnyttjandegraden.
Ryda sportfält. På den norra delen av sportfältet planeras en hall som rymmer en fullstor fotbollsplan
med konstgräs. Målet är att hallen ska vara färdig för bruk till vintersäsongen 2017/2018. Hallen ska
innehålla omklädningsrum och en mindre samlingsyta. Mycket av föreningarnas vinterträning kan sedan
förläggas i denna hall. Antalet vinteröppna konstgräsplaner kan därigenom minskas, vilket ger förutom
minskade kostnader, även minskat slitaget på konstgräset och minskad spridning av gummigranulat.
Bodavallens idrottsområde. Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad
stadsdel. Med en grundskola på ca 550 elever, en dominerande idrottsförening, etablerade
fotbollsplaner och stora grusytor, så kan området vidareutvecklas och förädlas. Det finns ett stort
behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att
se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. I en nyligen avslutad "röstning" bland
skolans elever, från förskola till åk 9 på Boda med 950 röstande elever, så finns det starka önskemål
från flickor att dans/scen, rullsridskor, gymnastik samt tennis ska utvecklas i området. Motsvarande
önskemål från pojkarna är Parkour, kampsport, fotboll och basket. Samverkan i området ska ske med
fritidsgård, bostadsbolag och civilsamhället samt stimulera till att andra idrotter kan etableras i området,
sett ur ett jämställdhetsperspektiv.
Boråshallen har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att
utröna renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med
Lokalförsörjningsförvaltningen presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen
under de kommande åren. En del åtgärder har skett, men renovering och anpassning av
omklädningsrummen samt tillgänglighetsanpassning kvarstår.
Sundholmens herrgård i Äspered drivs av Borås Stad. Lokalförsörjningskontoret ansvarar för driften,
vilket innebär att större ombyggnationer och reparationer ombesörjs genom deras ansvar. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ansvarar för daglig drift, vilket innebär personalansvar, uthyrning, matlagningen,
skötsel av grönytor och vaktmästeri. Borås Stad övertog Sundholmen för 21 år sedan. Sedan dess har
huset renoverats upp och grönytor, parkering och bastu anlagts.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har gjort en satsning på uthyrningsdelen, vilket har inneburit att
annexets sovrum har renoverats och fått ny högre standard. Matsalen har anpassats till 50 sittande
matgäster med nya möbler, delar av köket har renoverats och fått en ny spis, samt att en handikapramp
har anlagts till huvudbyggnaden. Stora konferensrummet har renoverats och nya möbler har
införskaffats. Bastubyggnaden har fått en ny glasfiberklädd badbalja. Anläggningen marknadsförs i
första hand internt inom kommunens förvaltningar och bolag. Under kommande år ska vi öka
marknadsföringen internt för att generera fler veckokonferenser. Sopsorteringen ska utökas. En bättre
och mer effektiv köksutrustning ska inhandlas.
Lokaluthyrning. Borås Stad ingår som en av 200 kommuner i Sverige som har gått samman i en
gemensam SKL-upphandling kring ett boknings- och föreningsbidragssystem. Behovet är stort och
förväntningarna höga på att hitta ett modernt och anpassat system som underlättar lokalbokningar för
såväl allmänheten, föreningar och vår egen personal.
Spår och leder samt badplatser
Under våren 2016 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan kring utvecklingen av spår och leder i
kommunen. Planen beskriver ett behov av underhåll och investeringar samt förslag på nya spår/leder.
Utredningen och planen lägger stor tyngd på att förvaltningens mål ska vara att underlätta för
allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar och på så sätt också verka
för en bättre hälsa bland befolkningen. Faktorer som har särskild betydelse för ett bra friluftsliv är
närhet, tillgänglighet och information.
Utredningen täcker hela kommunen och visar tydligt vilka områden som bör utvecklas inom de
närmsta åren. Prioriteringen av dessa områden har skett delvis utifrån befolkningssiffror och delvis
utifrån Borås Stads välfärdsbokslut. 2017 var första året i den femåriga satsningen
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Några av de projekt som kommer att genomföras under 2018 är:







Kulturled på Norrby – det finns mycket små möjligheter till friluftsliv och naturkänsla på
Norrby – här väljer vi stället att skapa en kulturled som lyfter fram Norrbys historia.
För att underlätta för Sjöboborna att nå den elbelysta promenadstigen längs Viskan kommer vi
att elbelysa stigen mellan Sjöboparken och Viskan.
En långled kommer att anläggas som utgår från Kransmossen och som förbinder detta område
med bl.a. Hedvigsborg, Transås, Björkehov, Älmås och Gånghester. Leden läggs så att det
också enbart går att vandra på södra sidan av Gånghestervägen.
Arbetet med den elbelysta promenadslingan runt Dalsjön tillsammans med Attraktiva Toarp
fortsätter. Dalsjöfors är idag det enda större samhället utanför Borås som saknas elljusspår.
Anlägga parkeringsplatser för besökande till den mycket välbesöka Banvallen som är en ypperlig
aktivitetsyta för olika sorters idrotter och vardagsmotion.
Utbyte av elljusspåret vid Kypegården

Under år 2018 fortsätter förvaltningen med att byta ut de gamla bryggor som fortfarande finns på
många badplatser. Fokus under 2018 ligger på den välbesökta badplatsen i Sjömarken, där också
kommunens badresor håller till under sommarlovet.
Förvaltningen kommer också att fokusera på att restaurera badplatsen i Frufällen, där gammal
sprängsten som använts som fyllnadsmassor börjat glida ner och lägga sig på botten vid bryggan och
stranden. Här vill vi ta bort sprängstenen och ersätta med en stabilare stensättning som står emot både
vatten och is.
Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför dels uppföra en båtramp som kan nyttjas av allmänheten i Öresjö samt också
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor i kommunen.
Ambitionshöjande åtgärder
Prioriteringen för 2018 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor.
Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavellens idrottsområde till ett sjudande
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Till säsongen 2018/2019 hoppas vi att en fullstor
isyta finns på plats för att tillgodose allmänheten och föreningars behov av isyta.
Tillsammans med Tekniska förvaltningen har vi fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för en
aktivitetspark på Hässleholmen och Norrby, likt den som nyligen invigdes på Sjöbo. Målet är att
förstudien ska vara klar våren 2018.
I budget 2018:2 kommer vi att behöva öka taxorna på våra idrottshallar och fortbollsplaner med i
storleksordningen 3%.
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4.5.11 Badenheten
Analys av verksamheten
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och att ta ansvar
för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i
grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för nybörjare och
erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra
anläggningar.
När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90% av eleverna i år 3 ska kunna klara av
att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds
att följa med även nästa klass från sin skola. Vi har även grupper där elever i åk 6 ges möjlighet att träna
för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. Vi ser en tendens
att behovet av dessa grupper ökar.
Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad är en gratis kurs i vattenvana för alla 5åringar i Borås Stad. Vi planerar för en fortsättning av detta projekt även under 2018.
Vi håller vårt största bad, Stadsparksbadet, stängt till september 2018. Detta har medfört stor planering
för att bereda plats för alla skolors simskolor på de övriga baden.
För kostnader som uppstår i samband med renoveringen av Stadsparksbadet ges inget särskilt
Kommunbidrag till nämnden. Fritids- och folkhälsonämnden får till Kommunfullmäktige vid
delårsrapporterna uppskatta effekten för att i Bokslut 2018 rapportera det slutliga utfallet.
Kommunstyrelsen kommer då föreslå Kommunfullmäktige att dessa kostnader undantas ur nämndens
ackumulerade resultat.
Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 260 000 besök, och är ett äventyrs- och
motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen kan erbjuda alla typer av undervisning i vatten,
motionssim och vattengymnastik. Barnkalas och annan uthyrning är vanligt på Stadsparksbadet.
Simundervisning är en prioriterad verksamhet, där samtliga skolor erbjuds undervisning av badenhetens
egen personal. På badet finns privata aktörer som driver café- och restaurang. Ett antal föreningar
bedriver olika typer av verksamhet i badet. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar per år.
Efter 32 år har vi nu stängt för en omfattande renovering. Badet beräknas öppna igen under hösten
2018. Allt kakel, rutschkana, det mesta i maskinrummen kommer att bytas ut. Omklädningsrummen
blir större och receptionen kommer att byggas om. Alla skolors simskolor har flyttats ut på de övriga
baden under renoveringen. Skolorna har själva fått välja vilken simhall som har passat dem bäst. Ingen
skola har valt att stå över undervisningen utan man har hittat alternativ som fungerar. Vi kommer också
att jobba med att justera öppettider, schema med mera för att bättre kunna tillgodose våra gästers
behov när vi öppnar igen. Vi har tidigare haft en privat aktör som drivit gymverksamheten på
Stadsparksbadet, denna aktör har avslutat sitt kontrakt med oss och när vi öppnar efter renoveringen så
har vi förhoppningsvis en ny aktör i vår träningshall.
Borås Simarena är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. Anläggningen är
öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Simundervisning är en prioriterad
verksamhet, där skolor i närheten erbjuds undervisning av badenhetens egen personal. Föreningslivet
har fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet samt Norge och Danmark. Simarena samverkar
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med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för ensamkommande
barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras även
Simlärarutbildningar
Borås Simarena har under de senaste åren jobbat upp en stor kundgrupp som kommer enbart för
vattenträning. Dessa grupper måste vi tyvärr dra ned något på nu när simskolor från Stadsparksbadet
ska beredas plats. Dessa grupper är något som vi givetvis kommer att återuppta när Stadsparksbadet
åter öppnar igen.Vi ser fram emot ett 2018 med högtryck för Borås Simarena.
Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen
är föreningsdriven och har ca 20 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och
tävlingsverksamhet.Under året kommer man att iordningställa för fler träningsformer på området.
Löpning och utegym ökar attraktionen för Alidebergsbadet som friskvårdsanläggning.
Sandareds sim- och idrottshall profil är ett bad med omtanke om hela familjen. Tre dagar i veckan
öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för skolor.
Eftermiddagar och kvällar erbjuds babysim, simskolor för barn och vuxna, crawlskolor, aquapass med
aufguss, barnkalas, föreningsverksamhet och motionssim. I vårt café kan man köpa fika men även ett
mindre urval badartiklar. Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för allmänheten
under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och
lägerverksamhet. Då görs även storstädning och underhållsrenovering. Vi fortsätter att hålla HLRkurser för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. Det finns en simklubb i Sandared som
har stor verksamhet i badet från kl. 16.00 på måndagar då badet håller stängt för allmänheten. De
bedriver även verksamhet efter vår stängning på lördagar och hela söndagarna. Idrottshallen används av
skolorna på dagtid och på kvällar och helger är föreningslivet och allmänheten i hallen.
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen är en anläggning som innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för
bordtennis/gruppträning/kampsport, skolgymnastik, lokaler för brottning och skytte samt två
förskoleavdelningar. I direkt anslutning till anläggningen ligger en gräsplan, en konstgräsplan, ett
utegym samt motionsspår i varierande längder. Sedan december 2016 har vi även en fristående,
gemensam, bastu utomhus. Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och
idrottsundervisning samt på kvällar och helger av allmänhet samt av föreningar. Gymverksamheten i
badet drivs av en privat entreprenör. Badanläggningen är normalt öppen ca 10 mån på året och har
stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor. Då görs
även storstädning och underhållsrenovering.
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö, bastuverksamhet, simskolor för både barn
och vuxna, lek och plask, minisim, barnkalas samt olika former av vattenträning i egen regi är några av
de verksamheter som erbjuds. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att
den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker.
Prioriteringen för Dalsjöbadet är att utveckla barnverksamheten. I dagsläget kan vi inte separera
temperaturerna för att bedriva olika verksamheter beroende på vilken målgrupp som är och badar. En
långsiktig ambition är att åstadkomma detta. Även miljön runt bassängerna i allmänhet och den lilla i
synnerhet är i behov av upprustning, dels med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseendeoch attraktionskraft. Vi har även under 2017 fått in önskemål om att bygga en höj- och sänkbar,
tempererad tränings- och motionsbassäng. I dagsläget är det barnverksamheten som är prioriterad men
det är ändå glädjande att märka att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller motion och
rehabilitering
Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika
föreningar och fritidsgårdar.
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Asklandabadet är ett unikt funktionshinder anpassat bad med bassäng och bastu som ligger bredvid
Hedagårdens dagliga verksamhet och Asklandaskolan i Fristad. Badet har funnits sedan början på 1970talet och hyrs idag för närvarande främst ut till daglig verksamhets olika arbetsplatser samt olika
boenden och skolor, dock inte till enskilda privatpersoner.
Ambitionshöjande åtgärder
Vi har tagit ett initiativ och kallat samman olika aktörer för att jobbar med badutveckling och utbildning
av badhuspersonal. Vi är oroade över att utbildningar för yrkeskategorin Badmästare läggs ner undan
för undan och att det inte finns några yrkesutbildningar kvar längre. Vi har många badhus i Borås och
har svårt att rekrytera utbildad personal. I samverkan med Vuxenutbildningen i Borås har vi nu startat
en Badmästarutbildning på gymnasienivå i Borås. Vi har även startat ett större utvecklingsarbete för all
vår personal. Arbetet startar under hösten 2017 och kommer att pågå under hela 2018.Vi kommer att
arbeta med områden som utbildning, arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling,
kompetensutveckling och lön. Detta görs för vi ska få mer utbildad personal till våra simhallar, höja
statusen för yrket och att personalen ska hålla för arbete ett helt yrkesverksamt liv. En förstudie görs
även för att göra en ansökan i ett EU-projekt. Här är syftet att vår personal ska få komma ut och
jobbskugga personal på andra badanläggningar ute i Europa i en omvärldsbevakning. Detta för att ta
med sig goda tankar och ideer tillbaka till Borås.
Vi går in i 2018 med ett uppdrag, tillsammans med Grundskolenämnden, att ta fram en plan för att
införa simfritids. Avsikten är att kunna erbjuda särskilda insatser på skolor med mycket låg
simkunnighet.
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4.6 Bidragsramen
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

45

45

45

45

0

-40 245

-41 045

-41 045

-41 445

-400

0

0

0

0

0

Nettokostnader

-40 200

-41 000

-41 000

-41 400

-400

Kommunbidrag

40 200

40 200

41 000

41 400

400

Resultat

0

-800

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

På grund av byte av verksamhetssystem så är det svårt att göra en prognos i nuläget. Prognosen ovan
är, enligt senaste inlämningen, per oktober månad.

4.8 Nämndens uppgift
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till
barn/ungdoms-, invandrar-, pensionärs-, funktionshinder- samt sociala föreningar.
Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsveckan, Idrottsskolan, arbetet med Säker
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet.
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i
Borås. Ett nytt inslag i enhetens ansvarsområde är arbetet med Överenskommelsen.
Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med
att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet ute i föreningarna. Under 2017 är ca 90
föreningar certifierade.
Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor
inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en
aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt.
Den digitala närvarorapporteringen har ökat markant sedan starten 2012. Från och med 2018 ska
alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det ger oss ett bredare och
bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och följa upp med eventuella
åtgärder. Genom den digitala rapporteringen får vi också större möjligheter att följa föreningarnas
jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi kommer att följa utvecklingen noga i vår
ambition att få ett jämställt föreningsliv.
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Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter
förvaltningen kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. Träffarna
genomförs i samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås.
Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt.
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare.
Under 2017 har arbetet med satsningar på föreningsverksamhet i utsatta områden pågått. Det socialt
riktade bidraget har använts ihop med andra satsningar i syfte att skapa så kallade ”vinn-vinn”
situationer. Ett exempel på en sådan är SISU:s och Arbetslivsförvaltningens ”Sports for you” projekt
som bland annat vänder sig till föreningar i socialt utsatta områden. Med stöd av socialt riktat bidrag
kan föreningarna i dessa områden möta den verksamheten som projektet skapar och ta hand om nya
intresserade medlemmar. Satsningen kommer att fortsätta även under 2018, då den också ska
utvärderas.
Överenskommelsen är en ny utmaning för Fritids- och folkhälsonämnden. Under 2017 har vi lagt
grunderna för en samverkan genom tecknandet av överenskommelsen mellan Borås Stad och De
idéburna organisationerna. 2018 kommer att präglas av ett tillittsfullt arbete för att förverkliga
samverkan.
En översyn av det befintliga föreningsstödet kommer att påbörjas under hösten 2017 och pågå under
2018, som ett uppdrag från Fritids- och folkhälsonämnden. Detta för att anpassa och "modernisera"
föreningsstödet till nya utmaningar i samhället.

4.9 Ekonomiska förutsättningar
Under 2018 ligger ansvaret för "Överenskommelsen" inom Föreningsenhetens verksamhetsområde.
För att tillgodose de behov och utveckla samverkan med andra aktörer i den takt som önskas krävs en
utökad budgetram motsvarande 400 tkr. I enlighet med den signerade Överenskommelsen mellan
Borås Stad och de Idéburna organisationerna ska civilsamhället ha möjlighet till en resurs motsvarande
40% av en heltid, 220 tkr. Övriga 180 tkr avser kostnader i samband med stora samrådsmöten,
utbildningar och inbjudna föreläsare till Borås.
Efter beslut i Kommunfullmäktige förstärks bidragsramen med 400 tkr för kostnader i samband med
nämndens åtaganden inom "Överenskommelsen" enligt ovan.
Kostnaderna för Kamratföreningen I15:s lokaler flyttas till Kulturnämnden som erhåller ett ökat
kommunbidrag på 250 tkr för detta.
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4.10 Verksamhet 2018
Budget 2017

Prognos
2017

Budget
2018:1

Budget
2018:2

Förändring

2 770

2 770

2 597

2 997

400

30 520

31 320

31 778

31 778

0

Bidrag till
invandrarföreningar

1 650

1 450

1 720

1 720

0

Bidrag till sociala
föreningar

2 800

2 800

2 850

2 850

0

Bidrag till
funktionshindrade

1 740

1 940

1 355

1 355

0

720

720

700

700

0

40 200

41 000

41 000

41 400

400

Tkr
Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

Föreningsbidrag
Föreningsenheten inför under 2018 några nya verksamhetsmått. Vi gör detta för att få bättre kontroll
på sammansättningen av män/kvinnor i föreningarnas styrelse. Under 2017 gjordes ett arbete som visar
på god jämställdhet totalt sett bland föreningarna i Borås. Däremot fanns det stora variationer mellan
de olika kategorierna, där framförallt idrottsföreningar kan sägas vara mer ojämlika än andra kategorier.
Samma uppföljning görs också på föreningarnas ungdomsverksamhet då vi inför krav på digital
närvarorapportering för samtliga föreningar.
Bidrag till invandrarföreningar
På senare år har ett flertal nya föreningar bildats vilket medför en högre kostnad för framförallt grundoch lokalbidrag. Ett nytt verksamhetsmått införs även för denna kategori och det handlar om ett ökat
krav på att certifieras som säker och trygg förening.
Bidrag till funktionshindrade
I budget ses en sänkning från 2017 motsvarande 385 tkr. Det beror på att FUB lyfts från kategorin
"bidrag till funktionshindrade" till Riktat bidrag som återfinns under Föreningsbidrag, således bara en
omfördelning av kostnaden. Anledningen till förändringen är att föreningen inte behöver skapa egna
sektioner inom sin egen förening, utan kan fungera som lots när barn och ungdomar vill pröva
aktiviteter i andra föreningar.

4.10.1 Förändring i budget 2018:2 jämfört med budget 2018:1
Efter beslut i Kommunfullmäktige förstärks bidragsramen med 400 tkr för kostnader i samband med
nämndens åtaganden inom ”Överenskommelsen".
Kostnaderna för Kamratföreningen I15:s lokaler flyttas till Kulturnämnden som erhåller ett ökat
kommunbidrag på 250 tkr för detta.
Ett nytt uppdrag från Kommunfullmäktige är att Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur ideella
föreningar som vill miljödiplomera sig skulle kunna få stöd och råd av nämnden i detta arbete.
Föreningsenheten fungerar i många fall som en första instans till mer information för föreningslivet
samt som bollplank i olika frågor. Vi kommer att undersöka efterfrågan och därefter utarbeta en plan
för hur vi går vidare.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Öppethållande timmar per vecka,
fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka

Budget 2017

Budget 2018

164

370

6

6

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

Antalet öppethållandetimmar 2018 är beräknad på en totalsumma för alla kommunala enheter, siffran 2017 avsåg ett snitt per stadsdel.
Målsättningen är att uppnå en jämn könsfördelning inom intervallet 40-60%. Detsamma gäller för motsvarande verksamhetsmått under
rubrikerna Brygghuset, Mötesplatser och Lundby Park.

5.2 Badenheten
5.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal besökare Stadsparksbadet

236 403

260 000

50 000

Antal besökare Borås Simarena

161 679

150 000

180 000

Antal besökare Sandaredsbadet

57 225

65 000

85 000

Antal besökare Dalsjöbadet

37 006

35 000

47 000

Antal besökare Alidebergsbadet

39 644

45 000

30 000
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5.3 Föreningsenheten
5.3.1 Ungdomsföreningar
Verksamhetsmått
Bidragsberättigat medlemskap
Bidragsberättigade föreningar
Antalet aktiviteter

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

20 623

20 000

20 600

160

165

165

65 559

65 000

65 000

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

Syftet med att mäta andelen unika deltagare som är flickor/kvinnor och pojkar/män är att identifiera hur könsfördelningen ser ut på de som är
aktiva medlemmar i föreningens verksamhet. Målsättningen är att uppnå en jämn könsfördelning inom intervallet 40-60 %. Detsamma gäller
även för motsvarande verksamhetsmått nedan.

5.3.2 Invandrarföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Bidragsberättigat medlemskap

4 553

4 200

4 500

Antalet aktiviteter

2 931

2 500

3 200

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
Verksamhetsmått
Bidragsberättigat medlemskap
Antal aktiviteter

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

4 214

4 200

4 200

2 500

2 500

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%
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5.3.4 Pensionärsföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

10 123

10 500

10 200

Bidragsberättigat medlemskap
Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

40%

5.3.5 Överenskommelsen
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Antal anslutna
föreningar/organisationer

Budget 2018
85

Antal upprättade avtal /IOP

5

5.4 Anläggningsenheten
5.4.1 Borås Arena
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

1 600

1 500

1 500

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

882

1 300

1 300

5.4.2 Borås Arena 2
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset
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5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
5.5.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Öppethållande timmar per vecka,
Brygghuset

Budget 2018
36

Antal slutna bokningar av unga

400

Antal öppna bokningar av unga

100

Antal bokningar av vuxna som skapar
innehåll för unga

300

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

5.5.2 Mötesplatser
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Öppethållande timmar per vecka,
mötesplatser

Budget 2018
185

Öppethållande dagar per vecka

5

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%

5.5.3 Lundby Park
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Budget 2017

Budget 2018

Antal köpta årskort på Skatehallen

65

50

Antal föreningsaktiviteter

50

50

Andel besökare som är flickor/kvinnor

50%
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6 Investeringar
Total
utgift

Utgift
tom 2017

Budget
2018

Plan 2019

Plan 2020

10 500

5 951

3 500

3 500

3 500

2. Utveckling av badplatser (utebad)

1 500

713

500

500

500

3. Utveckling av Evenemangstaden Borås
(inkl Junior EM i friidrott)

8 000

2 558

3 500

3 500

1 000

4. Utveckling av konstgräsplaner

7 000

4 000

2 000

2 500

2 500

5. Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

8 000

1 000

3 000

3 000

2 000

6. Utveckling av idrottsanläggningar inne
och ute, inkl simhallar (diverse
inventarier)

6 000

1 500

1 500

2 000

2 000

7. Ny fullstor konstfrusen isbana

2 000

15 000

0

2 000

0

8. Utveckling av Lundby Park

3 500

989

1 500

1 500

500

9. Utveckling av Björbobacken vid Rya
Åsar

1 000

0

0

500

0

10. Utveckling av wi-fi till våra
idrottsanläggningar

1 150

0

650

500

0

48 650

31 711

16 150

19 500

12 000

Projekt
1. Utveckling av spår och leder

Summa

Kolumnen som avser "Total utgift" = (Ingående balans 2017 ) + (Summan av utgiften 2017-2019) enligt specifikation
ovan. Den ingående balansen i ovan beräkas till 0 då beviljat investeringsanslag för 2017 beräknas användas fullt ut
under året.
1. Rörliga friluftslivet - Spår och leder. Förvaltningen fortsätter att utveckla möjligheterna till
friluftliv och aktivitet i Borås, främst med fokus på de ”vita” områden som pekades ut i utredningen
”Spår och Leder”. Några av de projekt som kommer att genomföras under 2018 är;







Kulturled på Norrby – det finns mycket små möjligheter till friluftsliv och naturkänsla på
Norrby – här väljer vi stället att skapa en kulturled som lyfter fram Norrbys historia.
För att underlätta för Sjöboborna att nå den elbelysta promenadstigen längs Viskan kommer vi
att elbelysa stigen mellan Sjöboparken och Viskan.
En långled kommer att anläggas som utgår från Kransmossen och som förbinder detta område
med bl.a. Hedvigsborg, Transås, Björkehov, Älmås och Gånghester. Leden läggs så att det
också enbart går att vandra på södra sidan av Gånghestervägen.
Arbetet med den elbelysta promenadslingan runt Dalsjön tillsammans med Attraktiva Toarp
fortsätter. Dalsjöfors är idag det enda större samhället utanför Borås som saknas elljusspår.
Anlägga parkeringsplatser för besökande till den mycket välbesöka Banvallen som är en ypperlig
aktivitetsyta för olika sorters idrotter och vardagsmotion.
Utbyte av elljusspåret vid Kypegården

I budget avsätts 3 500 tkr.
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2. Rörliga friluftslivet - Badplatser och båtramper. Under år 2018 fortsätter förvaltningen med att
byta ut de gamla bryggor som fortfarande finns på många badplatser. Fokus under 2018 ligger på den
välbesökta badplatsen i Sjömarken, där också kommunens badresor håller till under sommarlovet.
Förvaltningen kommer också att fokusera på att restaurera badplatsen i Frufällan, där gammal
sprängsten som använts som fyllnadsmassor börjat glida ner och lägga sig på botten vid bryggan och
stranden. Här vill vi ta bort sprängstenen och ersätta med en stabilare stensättning som står emot både
vatten och is.
Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför, dels uppföra en båtramp som kan utnyttjas av allmänheten i Öresjö och, dels
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor
I budget avsätts 500 tkr.
3. Evenemangsstaden Borås. Under 2018 förbereder vi för Junior EM i friidrott, bland annat måste
belysningen förbättras, mål- och sekretariatsbyggnad upprustas, flytt och byggnation av speaker- och
journalistplatser, förbättring av IT-system och Wi-fi samt utbyte av ljudanläggning och resultattavla.
I budget avsätts 3 500 tkr.
4. Utbyte av konstgräs och miljöförbättringar. Under 2018 kommer vi att prioritera arbetet med att
omhänderta fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna på fyra idrottsplatser, bland annat genom att skapa
ytor vid varje plan för återvinning av materialet.
I budget avsätts 2 000 tkr.
5. Utveckling av näridrottsplatser. Enligt Fritids- och folkhälsonämndens långsiktiga plan för
näridrottsplatser så kommer vi de närmaste åren att ta upp 2 000 tkr i den årliga investeringsbudgeten.
Behoven är många och välfärdsbokslutet ligger bland annat till grund för prioriteringen av vilka
områden som ska ha förtur. 1 500 tkr är för nya platser enligt planen och 500 tkr avser att bekosta
omläggningen av de gamla konstgräsplanerna som återanvänds på skolgårdar eller på andra platser
inom kommunen. En prioriterad stasning sker i Fristad på en aktivitetsplats som vår nämnd i
samverkan med Tekniska nämnden och Framtid Fristad planerar. Den totala kostnaden beräknas till
10 000 tkr och fördelas mellan Tekniska nämnden 4 000 tkr och FOF 2 000 tkr samt Framtid Fristad
4 000 tkr under 2018-2019.
I budget avsätts 3 000 tkr.
6. Idrottsanläggningar. En årligen återkommande post som består i bland annat i ny utrustning till
idrottsanläggningarna som, robotklippare, bevattningståg, nya fotbollsmål, staket och lagledarbås.
Investeringar i inomhusanläggningarna består i bland annat byte av idrottsutrustning som förvaltningen
ansvarar för. I samband med en ökad föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre
maskinutrustning in till den förening som har ansvar för driften. I summan finns också beaktat insatser
för att öka tillgängligheten i våra anläggningar. Inför 2018 har vi kompletterat med simhallarnas
utrustningsbehov, investering i bland annat bottensugar, städmaskiner och nya simlinor. Summan
uppgår till 500 tkr.
I budget avsätts 1 500 tkr.
7. Isyta på Boda. Förhoppningsvis är den konstfrusna isbanan färdigställd till säsongen 2017/2018. Vi
har avbrutit tankarna på en takkonstruktion över isbanan. Dock behöver anläggningen nya armaturer
till säsongen 2018/2019.
I budget avsätts inge medel.
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8. Utveckling av Lundby Park. Vi vill skapa framtidens mötesplats för actionsporter vid Lundby
Park. Det ska vara den mest jämställda och trygga actionparken med den högsta tillgängligheten av alla
actionparker i Sverige. Vi söker kontinuerligt ekonomiskt stöd från externa samverkansparter för att
lyckas med målsättning. Vid varje tillfälle krävs dock en 50%-ig medfinansiering från Borås Stad.
I budget avsätts 1 500 tkr.
9. Björbobacken på Rya Åsar behöver en upprustning och en "attraktionshöjare", tillsammans med
Tekniska förvaltningen planerar vi att iordningställa och vidareutveckla området runt den gamla
skidbacken till populära familjeaktiviteter med inslag av vinteraktiviteter.
I budget avsätts inga medel.
10. Utveckling av Wi-fi till våra idrottsanläggningar. En plan för 2018-2019 har upprättats för att
bättre kunna tillgodose föreningar och allmänhetens behov av uppkopplade arenor vid tävlingar och
evenemang. För 2018 prioriteras Boråshallen, Ishallen samt Ryavallen.
I budget avsätts 650 tkr.
Utöver dessa anslag avsätts under 2018 63 200 tkr för renoveringen av Stadsparksbadet samt 6 000 tkr
till ombyggnad av omklädningsrum och café på Sven Ericsonvallen. Båda anslagen finns i
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget.
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Taxor och avgifter 2018
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
(Gäller fr.o.m. 1 januari 2018)

Röd text = nytt
Gamla taxor = överstrukna
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Viktig information i samband med arrangemangsschema- och enstaka bokningar

3

Konstgräs
Ryahallen/Ryavallen

4
4

Borås Arena
Borås Arena konferens

5
5

Arrangemang
Minimihyra med eller utan entré
Övriga avgifter
Övriga arrangemang

6
6
6

Specialarrangemang
Särskild taxa: Augustiis
Seriematcher seniorer
Övriga arrangemang

7
7
7
7

Träningsavgifter
Årshyra
Taxor Skateboard- och BMX-hall

8
8
8

Sundholmen kurs- och konferens
Friluftsgårdar och fritidsanläggningar
Kypegården och Kransmossen
Skidstadion

9
9
9
9

Entré Stadsparksbadet
10-11
Entré Borås Simarena
		 12
Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
13
Entré Viskaforsbadet, Asklandabadet och Alidebergsbadet
14
Specialarrangemang: Badet stängs för allmänheten
14
Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet,
Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet
15
Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar		16
Uthyrning av IP Skogen till privatpersoner,
vuxenorganisationer och Korpen		17
IP Skogens Sportidentsystem		18

Viktig information i samband med arrangemangs- schema- och
enstaka bokningar
Vid uppsägning/ avbokning av bokad arrangemangstid gäller följande:

En vecka före arrangemanget 		
Två veckor före arrangemanget
Tre veckor före arrangemanget

Full betalning
Reducering 50%
Kostnadsfritt					

Vid uppsägning / avbokning av bokad schematid gäller :

En månads ytterligare betalning från och med uppsägnings-/avbokningsdatum.
Vid uppsägning/avbokning av enstaka bokningar gäller följande:

Om uppsägningen/avbokningen sker tidigare är 14 dagar före bokat datum - kostnadsfritt.
Sker uppsägningen/avbokningen med mindre är 14 dagar före bokat datum - full betalning.

														

3

Konstgräs
		
		
		
		

S-E vallen, Ramnavallen,
Hedens IP, Kronängs IP,
Kransmossen, Sjöbovallen,
Björkängsvallen, Byttorp,
Boda, Dalsjöfors, Sandared

Brämhult

v. 01 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga
Ej plogade planer		

420:950:200:-		

320:745:150:-

(Vid rikliga snövintrar kan taxan justeras ned när planmåttet minskas.)
v. 16 - v. 52/per tim.
I Borås bidragsberättigade
föreningar/skolor, Korpen
Övriga

108:- 105:850:-

103:- 100:650:-

Ryahallen/Ryavallen
						I Borås bidragsberättigade		Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
		
Timpriser
225:- 220:- 			
990:- 980:Träningskort t.o.m.17 år
625:- 620:-/år 			
1.190:- 1.185:-/år
fr.o.m.18 år 			
985:- 980:-/år
		
1.870:- 1.855:-/år
Dagskort/person

75:- 70:-/dag

120:- 115:-/dag

Skolor (inom Borås Stad)
225:- 220:-/tim
680:- 670:-/tim 		
				

4

Borås Arena
Träningstaxor

v. 1 – v. 15/per tim.
Gäller träning och matcher
Bidragsberättigade
föreningar/skolor
Övriga

650:- 640:1.290:-

v. 16 - v. 52/per tim.
Bidragsberättigade
föreningar/skolor i Borås Stad
Övriga

150:- 130:1.130:-

v. 16 - v. 52/per tim.
Matcher seniorer

920:-/per match

Arrangemang				I Borås bidragsberättigade		

Övriga org., föreningar,
						föreningar, Korpen			privatpersoner och skolor
											utanför kommunen
Borås Arena (4 tim)				
1.800:- 		
			
3.800:Därefter per tim.				
360:- 			
		
740:-

Seriematcher med entré
Publik
				
				

- 500		
501 - 1000		
1001 - 			

1.800:-/match
2.600:-/match
15% av entréavgifterna, max. 2 miljoner kr på helår

Borås Arena konferens

(Vid allsvenska- alternativt internationella matcher hyrs anläggningen inte ut till konferenser)
Lokal

Heldag

Halvdag

Restaurangen

4.900:-

2.900:- 		

Puben

4.900:-

2.900:-

Presscafét

2.800:-

1.800:-

Konf. 3

3.100:-

2.000:-

Konf. 2

1.400:-

900:-

Konf. 1

2.100:-

1.300:-

Grupprum

1.400:-

900:-

Umbro (Storlogen)

3.100:-

1.900:-

5

Arrangemang
					I Borås bidragsberättigade
Övriga org.,förening.
Därefter 			
					
föreningar, Korpen		
och skolor		
per tim
									utanför kommunen			
Minimihyra med eller utan entré 							

Ryavallen (4 tim)
Ryahallen (4 tim)

1.600:1.800:-

2.800:4.600:-

310:-/550:410:-/1.150:-

Konstgräsplaner och Boda-A
Övriga gräsplaner (2 tim)
Grusplaner (2 tim)
Ishallen - A-hallen (4 tim)
Ishallen - B-hallen (2 tim)

850:650:360:1.800:900:-

1.600:1.250:720:3.800:2.000:-

330:-/610:260:-/500:150:-/300:360:-/740:350:-/720:-

Boråshallen: A-hall med fasta platser (4 tim) 1.800:3.800:Scenen
1.100:2.000:B-hall (2 tim)
750:1.300:C-hallarna (2 tim)
425:800:Entréhall
725:1.450:Restaurang 			
Se specialarrangemang sidan 7

360:-/740:-			
300:-/500:180:-/300:300:-/580:-

Nyttjande av jumbotron i reklamsammahang tecknas i separat överenskommelse.
Almås-, Engelbrekts-, Hestra-, Sjuhäradsoch Sjöbohallen, Daltorp (2 tim)
Övriga hallar med läktare (2 tim)
Övriga hallar
Almenäs

850:700:600:-

1.600:1.300:1.100:-

		

330:-/610:270:-/500:230:-/420:-

1.500:-

Övriga avgifter
Omklädningsrum (vid arrangemang) 		
300:-/tim
Nattlogi 		 			 60:- p.p./natt

Övriga arrangemang
Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 750:-/tim.

6

Specialarrangemang
Boråshallen 		
Rotundan - konferens (företag)
700:- (2 tim)
			Danskurser				700:- (2 tim)

Därefter 325:-/tim
Därefter 325:-/tim

Boråshallen 		
Rotundan - utbildning, möten mm.			
			
För bidragsberättigade föreningar, Korpen			
			
För privatpersoner och övriga organisationer 			
			
Träningstaxa bidragsberättigade föreningar			
			
Arrangemang bidragsberättigade föreningar			
			Hyra av kiosk och kök						
Ryavallen, Ishallen
Ryavallen, Ishallen
			
			

110:-/tim
270:-/tim
65:-/tim
130:-/tim
100:-/tim

Cafeteria- konferens (företag) 		
700:- (2 tim) Därefter 325:-/ tim
Cafeteria - utbildning, möten mm.
För bidragsberättigade föreningar, Korpen			
110:-/tim
För privatpersoner och övriga organisationer 			
270:-/tim

Mindre skolarrangemang/ turneringar, loppmarknader samt
föreningarnas säsongs- och/eller årsavslutningar.				

1.000:-/tillfälle

Grusplan

5.000:-/dag			

Cirkus								

Särskild taxa
Augustiis:		

Avser vecka 31-33. (Ordinarie säsong börjar v.34)
			
Bidragsberättigade föreningar 640:-/tim 							
			Övriga 1.030:-/tim

Seriematcher Seniorer
För seriematcher och cupmatcher gäller taxa enligt följande:

Boråshallen, Almåshallen, Engelbrektshallen, Hestrahallen, Sjöbohallen
850:- per match
Övriga hallar 									600:- per match
Övriga hallar med läktare					
		
700:- per match
Konstgräsplaner, Ryavallens centralplan och Boda A				
850:- per match
Övriga gräsplaner 								650:- per match
Ishallarna 									900:- per match

Övriga arrangemang
Pris efter särskild överenskommelse.
Efter normalt öppethållande (vardagar kl. 23.00 fram till 07.00, lördagar och söndagar kl. 21.00
fram till 07.00) gäller beräknad taxa + extra vaktmästarkostnad 750:-/tim.
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Träningsavgifter

						I Borås bidragsberättigade
Övriga org., privatpersoner, 		
						föreningar, Korpen		föreningar utanför kommunen
						Kr/tim 			Kr/tim
Idrottshall (20x40 m)
108:- 105:		
410:Idrottshall (18x36 m)
93:- 90:- 			335:Idrottshall (mindre än 18x36 m)
83:- 80:		
285:Skolgymnastiksal och diverse mindre lokaler 68:- 65:225:Omklädningsrum
63:- 60:		
150:Boda-A, Ryavallen, Centralplan,
och Kransmossen A
			
108:- 105:420:Fotbollsplaner, övriga gräsplaner 		
93:- 90:345:Fotbollsplaner grus 				
60:- 55:235:Fotbollsplaner, 7-manna gräs
63:- 60:240:Fotbollsplaner, 7-manna grus
50:- 45:		
185:Ishallarna *
108:- 105:- 			730:Curlinghallen
			
360:-/bana/tim
Styrketräning Lundbyhallen
108:- 105:Badmintonbana i idrottshall
		
110:Bordtennis /per bord i idrottshall
		
110:Tennisbana i idrottshall
125:* Skolor med schemalagd verksamhet i Ishallen, inte friluftsdagar, har samma taxa som bidragsberättigade
föreningar.

Årshyra

									Nya lokaler 1-5 år		
Omklädningsrum				345:- 340:-/kvm
610:- 600:-/kvm
Samlingslokal
555:- 550:-/kvm
610:- 600:-/kvm
Kök
555:- 550:-/kvm
610:- 600:-/kvm
Kansli, expedition
			
660:- 655:-/kvm
715:- 705:-/kvm
Klubbrum 					580:- 575:-/kvm
640:- 630:-/kvm
Förråd/WC och liknade 			
295:- 290:-/kvm
330:- 320:-/kvm
Verksamhetslokaler 				145:- 140:-/kvm
175:- 165:-/kvm
Passage						215:- 210:-/kvm
250:- 240:-/kvm
Tvättrum					295:- 290:-/kvm
330:- 320:-/kvm
Loger					
2.600:- 2.575:-/kvm

Taxor Skateboard- och BMX-hall
•
•
•
•
•
•

Bidragsberättigade föreningar, enskilda träningstider 80:-/tim
Arrangemang – 80:-/tim
Engångsbesök – 50:Klippkort (10 gånger) – 400:Årskort alla åldrar – 1000:Uthyrning till skolor – 200:-/tim
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Sundholmen kurs- och konferens
Dag eller kväll
Bidragsberättigade föreningar

1.450:-

Dag och kväll (08.00-01.00)
Bidragsberättigade föreningar

1.850:-

1 dygn

3.100:-

Kypegården och Kransmossen
Korten gäller bara på friluftsgårdarna

Bastubad med omklädning per gång
40:Årskort					915:Halvårskort					620:Säsongskort - 3 månader 			
420:Uthyrning Kypegården efter ordinarie öppettider (badavgift tillkommer)
Cafeteria					750:-/tim
Bastu						750:-/tim
Hela anläggningen			
1.200:-/tim

Skidstadion
Tävlingar och arrangemang, sekretariatsbyggnad,
högtalaranläggning mm.
Heldag 1235:-/8 tim		
Årskort						900:Dagskort					 90:-

Halvdag 720:-/4 tim
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Entré Stadsparksbadet
											Obegränsad badtid
Vuxna
110:- 80:- 		
95:Ungdom 12 - 17 år
65:- 50:- 		
60:Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap
55:- 40:- 		
50:Familjebad (2 vuxna och 3 barn, alt. 1 vuxen och 4 barn)
250:- 190:235:		
Rabatterade priser		
Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
a) till och med 20 år 					
Ingen avgift		
b) 21 år och äldre
70:- 58:Rabattkort vuxna = 10 bad
700:- 585:Rabattkort ungdom = 10 bad
450:- 370:Rabattkort barn = 10 bad
350:- 270:Årskort vuxna*							1.980:- 1.640:Årskort ungdom*
985:- 825:Årskort barn*
600:- 500:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
80:- 65:-

Autogirobetalning **

179:- 150:-/månad**
95:- 75:-/månad**
50:-/månad**

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
80:- 65:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
695:- 580:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		695:- 580:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
695:- 580:*

Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alibergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.

** Autogiro

kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.

Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen		
70:- 58:- 		
75:Ungdom		
45:- 37:- 		
45:Barn		
35:- 27:- 		
35:Kursavgifter simskola
Vuxen
525:- 485:-/termin + badavgift
Ungdom 				1.065:- 905:-/termin inkl. badavgift
Barn 					945:- 735:-/termin inkl. badavgift
Intensivsimskola
525:- 485:- + badavgift
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Entré Stadsparksbadet forts.
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:- 384:-/tim + moms
								550:- 480:-/tim inkl. moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
Skolor utanför Borås Stad (under skoltid)			
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattengympa med redskap 			
15 gånger
							
Babysim 					
15 gånger

		

45:- 41:-/elev/tillfälle/exkl. moms
57:-/elev/tillfälle/inkl. moms
525:- 470:-/termin + badavgift
1.575:- 1.345:- inkl. badavgift
1.575:- 1.330:-/termin + badavgift för föräldrar

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:- 45:HLR Docka 			
				
150:- 125:-/dag
Livräddningsdocka 						100:- 65:-/dag
Isflak 								
500:- 255:-/dag
Isdubblåda 							125:-/dag 		
Livboj & hansalina 						100:- 65:-/dag
Fotografering när badet är öppet 				Enligt överenskommelse 500:-/tim
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Entré Borås Simarena
Vuxna
Ungdom 12 - 17 år
Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap

90:- 80:- 		
60:- 50:- 		
50:- 40:-

Rabatterade priser		
Föreningsverksamhet i ledarledd gruppverksamhet (endast simklubbar)
a) till och med 20 år 					
Ingen avgift		
b) 21 år och äldre
60:- 58:Rabattkort vuxna = 10 bad
600:- 585:Rabattkort ungdom = 10 bad
400:- 370:Rabattkort barn = 10 bad
300:- 270:*
Årskort vuxna 							1.700:- 1.640:Årskort ungdom*
850:- 825:Årskort barn*
525:- 500:- 		
Ålderspensionär mot uppvisande av legitimation och FaR
70:- 65:-

Autogirobetalning **

179:- 150:-/månad**
95:- 75:-/månad**
45:-/månad**

• Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation		
70:- 65:• 4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
620:- 580:• 4-månaderskort för studenter mot
uppvisande av giltigt CSN kort samt legitimation* 		620:- 580:• 4-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
620:- 580:• 5-månaderskort ålderspensionär, uppvisande av legitimation*		
775:*

Års- och 4 månaderskort gäller på följande badanläggningar: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alibergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.
Gruppriser vid 10 st eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen		
60:- 58:- 		
Ungdom
40:- 37:- 		
Barn		
30:- 27:- 		
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik 		
440:- 384:-/tim + moms
								550:- 480:-/tim inkl. moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
45:- 41:-/elev/tillfälle
		
Kursavgifter övrig verksamhet
Vattenträning		 			15 gånger
100:- 170:-/termin + badavgift

		

Uthyrningspriser
Handduk, badbyxa, baddräkt 					
40:Burkini 							 50:Träningsväst/Bälte 						 50:- 45:HLR Docka 			
				
150:- 125:-/dag
Livräddningsdocka 						100:- 65:-/dag
Isflak 								
500:- 255:-/dag
Isdubblåda 							125:-/dag 		
Livboj & hansalina 						100:- 65:-/dag
Fotografering när badet är öppet 				Enligt överenskommelse 500:-/tim
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Entré Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
Vuxna 								60:- 50:Ungdom 12 - 17 år
					40:- 30:Barn 1 - 11 år i vuxens sällskap			
30:- 20:Familjebad
(2 vuxna och 3 barn alt. 1 vuxen och 4 barn)		
150:- 125:Rabatt pris									Autogirobetalning ***
Rabattkort vuxna
= 10 bad 			
400:- 370:Rabattkort ungdom = 10 bad 		
250:- 220:Rabattkort barn
= 10 bad
150:- 120:**
Årskort vuxna 			
1.100:- 1020:95:- 90:-/månad ***
**
Årskort ungdom 				
550:- 510:50:- 45:-/månad ***
**
Årskort barn 					
350:- 300:30:-/månad***
Ålderspensionär enkelbad mot uppvisande av legitimation och FaR
Studerande/enkelbad, subventionerat pris mot uppvisande
av giltigt CSN kort samt legitimation
4-månaderskort FaR, mot uppvisande av recept och legitimation
4-månaderskort för studenter *
		
		
4-månaderskort ålderspensionär,
mot uppvisande av legitimation *		
		
5- månaderskort studenter, ålderspensionärer, FaR			

50:- 45:50:- 45:620:- 580:620:- 580:620:- 580:775:-

*

4 månaderskort för studerande och ålderspensionärer gäller både: Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Kypegården och Kransmossen.
** Årskort gäller på följande anläggningar: Kypegården, Kransmossen, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet,
Dalsjöbadet.
***Autogiro kan tecknas mot uppvisande av legitimation. Minimiålder 18 år.
Gruppriser vid 10 personer eller fler, gäller vid kontantbetalning och för Borås skol- och kommunbad
Vuxen								40:- 37:Ungdom							25:- 22:Barn				 				15:- 12:Kursavgifter simskola
Vuxen							
525:- 485:-/termin + badavgift
Simskola barn och ungdom				
630:- 600:-/termin inkl badavgift
Simlekis 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
Minisim 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
(Badavg. för förälder tillkommer) 10 ggr (40 37 kr/gång)
400:- 370:Intensivsimskola 10 ggr (42 40 kr/gång)
420:- 400:- inkl badavgift
Kursavgifter övrig verksamhet
Babysim (15 ggr)			
1.400:- 1.330:- +badavgift för förälder
Wet-vest (12 ggr)			
650:- 600:- +badavgift
Vattenträning		
			
100:-/termin + badavgift
Enskild lektion med instruktör
Simundervisning, Livräddning, Vattengymnastik

440:- 384:-/tim exkl. moms
550:- 480:-/tim inkl moms
Simundervisning grundskoleelever (under skoltid)		
30:- 26:-/elev/tillfälle
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har stängt ca 2 månader under sommaren.		
Hyra utebastun i Dalsjöfors				
500:-/tim + badavgift
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Badpriser Viskaforsbadet
Badavgift
Skolbad						 25:- 22:-

Badpriser Asklandabadet
Privatpersoner i grupp, vuxenorganisationer
samt föreningar utanför Borås Stad
5.300:-/termin 300:-/tim
Sociala omsorgen (årskort badande)					
Vuxen						
1.700:- 1.640:Ungdom/barn 				
850:- 825:-

Entré Alidebergsbadet
Engångsbad, vuxna
Engångsbad ungdom 12-17 år
Engångsbad barn 1-11 år i vuxens sällskap
Rabattkort 10 bad, vuxna
Rabattkort 10 bad, ungdom 12-17 år
Rabattkort 10 bad, barn 1-11 år i vuxens sällskap
Säsongskort från 12 år
Skolbad

50:30:20:400:- 370:250:- 220:150:- 120:600:- 550:22:-

Specialarrangemang på Stadsparksbadet, Borås Simarena,
Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och Sandaredsbadet.
• För omklädning och bad vid särskilda arrangemang eller upplåtelse av badet till företag, föreningar,
födelsedagskalas eller annan kommersiell verksamhet ska förhandling ske i varje enskilt fall.
• På Stadsparksbadet är hyresavgiften för de bidragsberättigade simklubbarna i Borås Stad en förhandlingsfråga beroende på intäktsbortfall, kostnader osv. dock minst 20% på entrén eller minst 4.495:- för 3 timmar
plus 1.090:- per timma därefter.
Bidragsberättigade
Boråskorpen och
Privatpersoner i grupp,
simklubbar i Borås Stad *
övriga föreningar
vuxenorganisationer
								i Borås Stad *		samt föreningar utanför
											Borås Stad *
Dalsjöbadet och Sandaredsbadet
när badet är stängt för allmänheten

400:- 380:-/tim

400:- 380:-/tim
+ badavgift

640:- 610:-/tim
+ badavgift

					
Borås Simarena
1.250:-/tim
1.250:-/tim
1.430:-/tim
när badet är stängt för allmänheten		
+ badavgift
+ badavgift
							
												
* Om badet behöver stängas för allmänheten tillkommer avgift på minst 20% beroende på intäktsbortfall och
ev. andra kostnader.			
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Träningstaxa i Stadsparksbadet, Borås Simarena, Alidebergsbadet,
Dalsjöbadet, Sandaredsbadet och Viskaforsbadet.
				Bidragsberättigade		
Boråskorpen och
Privatpersoner i grupp,
				
simklubbar i Borås Stad
övriga föreningar
vuxenorganisationer
								i Borås Stad		och föreningar utanför
											Borås Stad
				

Kr/ tim 			

Kr/ tim + badavgift

Hyra av banor 25 m
35:35:Hyra av banor 50 m
35:35:Hyra av hoppbassäng eller
undervisningsbassäng 		
75:- 		
		
75:Motionshallen 			65:			65:-

Kr/ tim + badavgift
110:110:275:130:-

Hyra av hela badet 		
Ingen extra badavgift		
Ingen extra badavgift Ingen extra badavgift
(Viskafors)			75:			75:300:- 275:-
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Uthyrning av IP Skogen till bidragsberättigade föreningar
						Per arrangemang
Därutöver
						1-2 dagar		per dag
Expeditionsvagn 				450:- 			250:Toalettvagn T4 				350:- 			200:Duschvagn 					300:- 		150:Duschaggregat 4 strilar 			
120:- 			
120:Tält						550:- 			300:Släpkärra 					250:- 			150:Målportal
120:60:Målklocka
40:30:Startklocka
40:30:Målklocka Regnly T.E. 				200:- 			200:Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang
Vattenpump 				
Vattenpump slang (1”) 25 m
Vattenpump slang (4”) 25 m
Högtalare (speaker)
Megafoner (tratt)
OL - skärmar
OL - stämplar (på skenor)
OL - kontrollampor
Avstängningsstolpar
Avstängningsrep
•
•
•
•

160:- 		
Elkablar (3-FAS) 25 meter
130:- 		
Elkablar (1-FAS) 50 meter
250:- 		
Elaggregat (Bensin 1500 w)
60:- 		
Värmefläkt (Elbjörn 9 kw)
40:- 		
Stolar				
5:- 		
Bord (hopfällbara camping)
10:- 		
Bord (hopfällbara trä)		
10:- 		
5:40:-			

30:30:250:150:10:30:40:-

Den som hyr bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor,
start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar.
Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning.
Förhyraren/föreningen ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick.
Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda.

Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av
förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren
ser till att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga.
Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista.
OBS! Gäller även skolor.
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Uthyrning av IP Skogen till inte bidragsberättigade.

Mervärdesskatt tillkommer
						
						Per arrangemang
Därutöver
						1-2 dagar		per dag
						Extern uthyrning
Extern uthyrning
						Exkl. moms		Exkl. moms
Expeditionsvagn
750:- 		
380:Toalettvagn T4
950:- 			
480:Duschvagn
600:- 		
300:Duschaggregat 4 strilar
320:- 			
200:Tält 						1.700:- 			550:Släpkärra
320:- 			
160:Målportal
210:- 			
130:Målklocka
75:- 		
50:Startklocka
75:- 		
50:Målklocka Regnly T.E.
420:- 			
210:Dessutom finns följande material att hyra. OBS! pris per styck/ arrangemang
Vattenpump 				
Vattenpump slang (1”) 25 m
Vattenpump slang (4”) 25 m
Högtalare (speaker) 			
Megafoner (tratt) 			
OL - skärmar 			
OL - stämplar (på skenor)
OL - kontrollampor 			
Avstängningsstolpar			
Avstängningsrep 			
•
•
•
•

210:- 		
Elkablar (3-FAS) 25 m
130:- 		
Elkablar (1-FAS) 25 m 		
250:Elaggregat (Bensin 1500 w)
110.- 		
Värmefläkt (Elbjörn 9 kw)
60:- 		
Stolar				
10:- 		
Bord (hopfällbara camping)
20:- 		
Bord ( hopfällbara trä)		
20:10:- 		
60:- 			

60:60:420:320:20:40:60:-

Den som hyr bekostar inköp av toalettpapper och pappershandukar, batterier till kontrollampor,
start- och målklockor, driftkostnader för varmvattenaggregat och vattenpumpar.
Förhyraren bekostar även alla frakter, drivmedel och latrintömning.
Förhyraren/förening ansvarar för att materielen återlämnas i oskadat skick.
Materielen skall vid återlämnandet vara väl avstädade och rengjorda.

Skadegörelse, som åsamkats vagnar och materiel samt förekommet materiel, ersättes av
förhyraren. Vid förhyrning av vagnenheter eller annan dyrbar materiel är det lämpligt att förhyraren
tillser att försäkringar är tillfullo tecknade för tillfället i fråga.
Ut- och in transport av vagnar och dyl. kan utföras i mån av tid enligt Servicekontorets prislista.
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IP Skogens Sportidentsystem
Hyrpriser
För nationella tävlingar eller motsvarande, gäller för klubbar i Borås och Bollebygds kommuner anslutna till
Borås O-ring, samt klubbar i Marks kommun anslutna till Marks O-ring
Basenhet (kontrollenhet) avläsningsenhet och stämpelskena
15:-st/tävling
Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. 					
450:-/tävling
Termoprinter 										Gratis
Papper till Termoprinter								Självkostnadspris
Borås O-rings närtävlingar / träningstävlingar
Basenhet (kontrollenhet), avläsningsenhet och stämpelskena 				
220:-/tävling
Klubbträningar 									110:-/tillfälle
Utbildning 										Gratis
Termoprinter 										Gratis
Papper till Termoprinter								Självkostnadspris
Övriga klubbar utanför Borås, Bollebygds och Marks kommuner
Basenhet (kontrollenhet), avläsningsenhet och stämpelskena

35:- enhet/tävling

Sekretariatsvagn anpassad till Sportidentsystemet. 			

		

850:- + moms/tävling

Termoprinter exkl. papper 						

		

525:-/tävling + papper
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås
Besöksadress: Sturegatan 38
Tfn: 033-35 70 00 vx
E-post: fritidfolkhalsa@boras.se

Sida

SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

1(3)

Datum

Instans

2017-12-06

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00211
833

Slutrapport – socialt investeringsprojekt
”Produktionsskolan och Ung till Ung”
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att projektet har varit lyckosamt och
godkänner slutrapporten och utvärderingen, samt ger förvaltningen i uppdrag
att senast på nämndens februarimöte återkomma med förslag på hur arbetet
kan implementeras i förvaltningens ordinarie verksamhet. Beslut och bifogade
rapporter översändes till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Under perioden 2014-11-18 – 2017-11-30 har enheten Brygghuset bedrivit ett
socialt investeringsprojekt kallat Produktionsskolan med metoden Ung till Ung.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i ett upplevelsebaserat lärande och att
arbeta i skarpt läge – ”learning by doing”. Ingenting ska vara på låtsas. Att få
växa med uppgift och ansvar samt bidra med sin kompetens i en kreativ och
levande verksamhet, har visat sig vara grundläggande för individens framgång.
Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har
ökat och deltagarna har stakat ut en ny riktning och närmat sig den reguljära
arbetsmarknaden och/eller studier. 39 deltagare har fullföljt projektet. 82% av
deltagarna är i arbete, studier eller i annan arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga
deltagare har uppnått syftet att vara med i projektet och utvecklat sin förmåga
att arbeta i ”skarpt” läge. Närvaron har legat på 83% av deltagarnas
anställningsgrad.
Payoff (utvärderingsföretag) konstaterar att Produktionsskolan på ett effektivt
sätt utvecklat en modell som gör skillnad på riktigt. Projektet lever väl upp till
Borås Stads övergripande ambition med att bryta ett utanförskap genom att
satsa på sociala projekt.
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Målgruppen satte innan projektet ett tungt avtryck i ekonomin, genom att vara
beroende av försörjningsstöd och resurskrävande insatser från Borås Stad och
till viss del från vården. Produktionsskolan har på ett effektivt sätt stöttat
deltagarna så att de i stor utsträckning har blivit individer som klarar av att
försörja sig själva och mår bättre.
Payoff konstaterar att återbetalningstiden för Borås Stad ä r 12 månader och för
samhället 20 månader.
Vok (ett annat utvärderingsföretag) har mätt effekten av vilken påverkan
projektet har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har genomförts som
sedan legat till grund för att göra ett förenklat social-ekonomiskt bokslut baserat
på SROI-metoden (social avkastning på investeringen). Vok konstaterar att
SROI-värdet är 1,37:1, vilket innebär att projektet har genererat mer tillbaka i
värde och att Produktionsskolan har varit väl investerade pengar.
Projektets kostnader har uppgått till 3 835 000 kr, den godkända budgeten för
perioden var 4 100 000 kr.
Bakgrund
Namnet och konceptet ”Produktionsskola” är hämtat från Danmark.
Personalen på Brygghuset/Lundby Park inspirerades vid ett studiebeök på olika
Produktionsskolor i Danmark. Arbetet påminde starkt om Brygghusets egna
intentioner men förtydligades genom modellen.
Målet och syftet är att utifrån Borås Stads vision 2025 utveckla ett hållbart
koncept, alternativt en modell för minskad ohälsa och minskat bidragsberoende
hos unga, 18-29 år, som lever i ett utanförskap. Under det senaste 1,5 året så
har målgruppen även inkluderat 16-19 år och som omfattas av det kommunala
aktivitetsansvaret.
Payoff, ett oberoende utvärderingsföretag, har fått i uppdrag av Borås Stad att
genomföra samhällsekonomiska utvärderingar av samtliga sociala
investeringsprojekt i Borås Stad.
Vok, ett annat oberoende konsultföretag, har fått i uppdrag av Borås Stad att
utvärdera vilken påverkan projektet har haft på individen. Utvärderingen bygger
på deltagarintervjuer.

Beslutsunderlag
1. Brygghusets egen Slutrapport

Sida

Borås Stad

3(3)

2. Payoff:s utvärdering
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1 Inledning
1:1 Bakgrund
Brygghusenheten beviljades den 11 november 2014 medel ur Borås Stads Sociala
investeringsprojekt för att utveckla en modell för att arbeta hållbart med unga vuxna som är i
eller riskerar att hamna i ett utanförskap.
– Enheten har två centrala mötesplatser där unga möter unga: Lundby Park samt
Brygghuset. Att förlägga verksamhet till dessa arenor skapar förutsättningar för nya möten
och för att inspireras av andras skapande.
– Omgivningen: Brygghusenheten skapar medvetet en omgivning där betoning läggs på att
stärka ungas tro på att det omöjliga är möjligt. Uppdraget är att ta tillvara de ungas förmåga
och det friska.
– Samverkan: Brygghusenheten har många viktiga kontakter med skolor, näringsliv,
föreningar och övriga verksamheter inom kommunen.

1:2 Mål/Syfte
Att utifrån Borås Stads övergripande vision 2025 utveckla ett hållbart koncept, alternativt en
modell för minskad ohälsa och minskat bidragsberoende hos unga, 18-29 år, som lever i ett
utanförskap. Detta genom att visa på möjligheter till förändring av framtidsplaner samt ge
dem verktyg att själva staka ut en ny inriktning som ger dem förutsättningar att närma sig
den reguljära arbetsmarknaden och/eller studier.
Att undersöka, utveckla och definiera ”Produktionsskolan” och metoden ”Ung till Ung” som
ett långsiktigt salutogent och hållbart koncept.

1:3 Målgrupp
Unga vuxna, 18-29 år, som står långt från arbetsmarknaden och lever i ett utanförskap.
Avgränsningar:
-

Enligt Arbetsförmedlingens bedömning en arbetsförmåga på över 25 %.
Ordnat boende och barnomsorg.
Får ej vara i ett aktivt missbruk.
Strävan efter en heterogen gruppsammansättning.

I februari 2016 utökades målgruppen till att även omfatta de ungdomar mellan 16 och 19 år
som omfattas av det Kommunala Aktivitetsansvaret (KAA)
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2 Extern utvärdering
2:1 Metoder
-

Socioekonomiska schablonberäkningar (Payoff). Se separat bifogad rapport.
SROI, djupintervjuer (följeforskaren Peter Johansson). Se separat bifogad rapport.

2:2 Urval till extern utvärdering
Avgränsningar:
-

Ålder; ursprungliga målgruppen 18-29 år.
Tid i projektet.
Tillgänglighet.
Placering; olika avdelningar inom enheten.

3. Verksamhetens berättelse
Projektet har varit lärande och inneburit en stor möjlighet att utveckla ett hållbart koncept för
att hjälpa unga vuxna med funktionsvariabler att komma närmare arbetsmarknaden.
Genomförandet av projektet har ställt stora krav på flexibilitet hos verksamheterna. Lärdomar
och mervärden har skapats, inte minst genom en ökad förståelse för människors olikheter
och behov. Insikten i att det finns en plats för alla, under individanpassade förutsättningar,
har hjälpt oss att inte tappa fokus. Kontakter har utvecklats, kunskap och förståelse har
vunnits.
Ett ursprungligt mål var att utveckla och definiera ”Ung till Ung” som metod. Under arbetets
gång fastställde vi dock att det redan fanns väl definierade och dokumenterade metoder
som, likt oss, medvetet och strukturerat arbetar för att överbrygga generationsgränser. Unga
når yngre lättare då avståndet i ålder gör det lättare att identifiera sig med varandra. Vi valde
därför att använda ”Ung till Ung” som en horisontell princip som löper genom projektet, samt i
våra ordinarie verksamheter.
Fokus har legat på att definiera vad som gjorde Produktionsskolan framgångsrik, samt hitta
förhållningssätt, rutiner och strukturer för att möjliggöra genomförandet av projektet. Genom
vårt arbetssätt, som bygger på ett inkluderande och salutogent förhållningssätt, har vi kunnat
vara med och ta gemensamt ansvar för unga i staden.
För deltagaren har ingenting fått vara på låtsas. Att lösa arbetsuppgiften har varit centralt och
i arbetet har det byggts starka relationer som innefattar ansvar och förtroende. Vi har valt att
kalla det för det skarpa lägets pedagogik.

3:1 Styrkor
En av verksamhetens absoluta styrkor och kanske den största framgångsfaktorn för
projektet, är personalens förmåga att möta människor där de är. Att vara lösningsfokuserade,
nyfikna på individerna och att inkludera dem i personalgruppen. Att låta människor växa och
bli en del av det som bär och utvecklar våra verksamheter. En annan styrka är att
verksamheternas grundpelare bygger på en mångfald och bredd av kunskap och
erfarenheter i den fasta personalgruppen. Deltagarna har integrerats och kunnat knyta an till
handledare och övriga kollegor. Mötet mellan deltagarna och verksamhet i skarpt läge har
resulterat i lärdomar och erfarenheter för alla berörda parter.
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3:2 Utmaningar
Flera av förutsättningarna som projektet formats utifrån har kommit att förändras och
anpassas under projekttiden. Detta har varit en betydande och ibland försvårande
omständighet, inte minst för målgruppen men också för verksamheterna, metoden och
samverkansparterna.
Grundtanken att hålla ett jämnt inflöde av deltagare genom Jobb Borås och därigenom få
tillgång till handläggarnas väletablerade spetskompetens och ett resursstarkt stöd för
individen ändrades i inledningen av projektet. Inflödet från Jobb Borås kom att påverkas av
bland annat flyktingströmmen till Borås under 2015-2016, vilken tog stora resurser i anspråk.
Delar av Brygghusenhetens personal och lokaler lånades ut för att täcka de akuta behoven,
samtidigt som Arbetslivsförvaltningens möjlighet att garantera ett inflöde av deltagare blev
starkt påverkat av ekonomiska omfördelningar. För att hålla uppe inflödet av deltagare var vi
tvungna att se andra möjligheter.
Vi inledde och utvecklade samarbeten med Försäkringskassan, Kriminalvården,
Migrationsverket och Arbetsförmedlingen för att uppväga det minskade inflödet av deltagare.
Detta visade sig kräva betydligt större resurser i form av handledning och anpassningar än
vad som först förväntades, och samarbetet fasades därför ut under 2016.
De försvårande omständigheterna gjorde det svårt att definiera och marknadsföra
Produktionsskolan på ett tydligt sätt. Med största säkerhet försvårade detta även möjligheten
för Jobb Borås att vara behjälpliga med inflödet av deltagare.
Halvvägs in i projektet valde Brygghusenhetens enhetschef, tillika Produktionsskolans
projektledare, att avsluta sin anställning. En betydande roll för projektet försvann. En
omfattande omorganisation inom Borås Stad innebar att man under 3 månaders tid inte
kunde gå ut och rekrytera en ny enhetschef. Lösningen blev att fördela projektledningen
mellan de två tillförordnade föreståndarna på Brygghuset och Lundby Park.
Efter beredningsgruppens beslut om att utöka målgruppen och även omfatta ungdomar
mellan 16 och19 år inom KAA, valde en av de två projektanställda handledarna att avsluta
sin anställning. Vi fördelade då arbetsuppgifterna på befintlig och redan väl insatt personal
för att inte tappa fart och fokus i projektet.
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4 Aktiviteter
4:1 Produktionsskolan
Namnet och konceptet ”Produktionsskola” inspirerades vi av under en studieresa till olika
produktionsskolor i Danmark. På ett bra sätt förenades våra tankar och hjälpte oss att
förtydliga arbetssättet vi till viss del redan tillämpade inom Brygghusenheten.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i upplevelsebaserat lärande och att arbeta i skarpt
läge; ”learning by doing”. Att få växa med uppgift och ansvar, samt bidra med sin kompetens
i en kreativ och levande verksamhet, har visat sig grundläggande för individens framgång.
Att som individ kunna verka och bidra utifrån sin egen förmåga, i en miljö där ens
förutsättningar och erfarenheter anses som spetskompetens, gör att resan att gå från
åskådare till deltagare i sitt eget liv blir tydliggjord.
Det finns inte någon rättvisa eller en typisk resa. Varje individ är unik och utgår från sina
förutsättningar men vi ställer också krav som varje deltagare har varit tvungen att ställa upp
på. Vi erbjuder en miljö där ingenting är på låtsas. Vår absoluta styrka är vår förmåga att se
och möta varje individ där den är, och göra de anpassningar som är nödvändiga för att ta
nästa steg på resan. Med fokus på uppdraget och målet, möter och hanterar vi personliga
behov och ger individen verktyg för att ta sig över eventuella hinder.
De för verksamheterna dagliga rutinerna har i de flesta fall varit fullt tillräckligt som
kompetensutveckling, men under projekttiden har det även funnits möjlighet till ytterligare
kompetenshöjande insatser. Allt från grundläggande utbildningsinsatser som HLR-, första
hjälpen-, brand-, miljö-, livsmedelshygienutbildningar till kurser inom elsäkerhet, barista och
anläggningsskötsel har erbjudits deltagarna. Även studiebesök, kurser i LEAN-introduktion,
mässbesök, validering genom Studieförbundet Vuxenskolan samt studier på Komvux har
berikat deltagarnas tid i projektet. Stora möjligheter har också funnits att inom
verksamheternas ramar själv också vara delaktig och ta ansvar för mindre projekt från idé till
verklighet.
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4:2 Metod och förhållningssätt
I produktionsskolan har vi integrerat lärandet i en befintlig verksamhet genom ”learning by
doing”. Ingenting får vara på låtsas och att lösa arbetsuppgiften blir det centrala. I det arbetet
byggs starka relationer som innefattar tillit och förtroende. Det är viktigt att redan från början
göra deltagaren till en arbetskamrat som tillåts vara en del av det ordinarie sammanhanget.
Det blir då lätt att tillgodogöra sig kunskap och erfarenheter.
Brygghusenheten organiserar mycket av sin verksamhetsdrift med hjälp av pulsmöten och
en tydlig struktur. Vi utgår från en LEAN-strategi med fokus på enkelhet och ständiga
förbättringar. Alla i verksamheten ska förstå och kunna rutinerna i det dagliga arbetet. Små
saker har stor betydelse och gör även de enklaste arbetsuppgifterna till ovärderliga insatser.
Om målet är att baka en kaka eller bygga en ramp, bygger vi relationen till deltagaren i köket
eller i ramperna, på väg till och från butiken när vi inhandlar ingredienser och virke, medan vi
diskar, sågar, servar kunder samt utvecklar och underhåller våra mötesplatser. I en
bekräftande, kreativ och positiv miljö ”står man ut” och lär sig hantera både uppgifter och
individuella utmaningar. På så sätt blir verksamheterna och dess dagliga rutiner verktyg för
att ta till sig kunskap, bygga relation och få en positiv upplevelse att utgå ifrån.
Under projektet har vi arbetat med KASAM - känslan av sammanhang, och att stärka
deltagarens välbefinnande. Genom att göra sammanhanget begripligt och hanterbart, ökas
känslan av meningsfullhet.
Vi utgår från individens förmåga i alla arbetsuppgifter, med fokus på målet och att skapa
relation på vägen dit. Alla kan på grund av sina förutsättningar inte sättas in i en miljö där
den tvingas baka en kaka eller hantera maskiner. Någon får börja med att köpa
ingredienserna, hjälpa till att bära virket, tända ljus, diska eller sortera verktygen. Alla har en
potential och en vilja att utvecklas. Det är en balansgång mellan verksamhetens krav på att
saker och ting ska fungera och att ha tilltro till individens förmåga att klara uppgifterna. Vi
anpassar handledarstöd utifrån deltagarens individuella behov i det dagliga arbetet. Det kan
exempelvis handla om arbetstider, arbetsuppgifter och rutiner, men även inslag av friskvård
på arbetstid.
För att skapa en mer heterogen grupp av deltagare tog vi in ett antal vuxna in i projektet.
Dessa stod också långt från arbetsmarknaden men vi såg att deras erfarenhet av
arbetsmarknaden tillförde rutiner och arbetsmoral. De vuxnas egna erfarenheter av
utanförskap gjorde att de ofta blev förebilder och ett stöd för de yngre deltagarna.

4:3 KAA, Kommunalt Aktivitetsansvar
För att öka inflödet av deltagare och nyttja den resurs som projektet inneburit kom
förvaltningsledningen på Fritids-och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen
tillsammans med beredningsgruppen i februari 2016 överens om att vi skulle vara en resurs
in i arbetet med Kommunalt Aktivitetsansvar (KAA) och bredda målgruppen till 16-19 åringar
Projektets insats var tänkt att vara en kompletterande plattform till Jobb Borås, där vi skulle
ta emot deltagare lämpliga för insatsen. Förberedelserna för att arbeta med den nya
målgruppen, i ett nytt koncept, tog för projektets del nästan 4 månader.
Effekterna av projektets insatser med den yngre målgruppen i KAA blev marginella. Stora
framsteg gjordes i det uppsökande arbetet med många klargöranden i elevdatabaserna men
endast en deltagare slussades in i projektet från Jobb Borås. Andra mervärden har dock
genererats till följd av nätverkande och kunskapsutbyten.
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5 Resultat och Effekter
5:1 Resultat
Detta är en sammanställning av resultat som delvis är hämtade från och redovisas i sin
helhet i följeforskarens och Payoffs egna rapporter.
Utvärderingarna utförda av oberoende och externa följeforskare och utvärderare visar båda
på ett positivt resultat. Följeforskarens utvärdering visar på en avkastning på investerat
kapital med koefficienten och SROI-värdet 1.37. De socioekonomiska beräkningarna utförda
av Payoff visar på att kostnaderna för utanförskapet har minskat på samhällsnivå efter
deltagande i projektet och att lönsamheten uttryckt i återbetalningstid är 20 månader för
samhället, samt 12 månader för staden. Se Följeforskarens och Payoffs rapporter.
Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har ökat och
deltagarna har stakat ut en ny inriktning och närmat sig den reguljära arbets-marknaden
och/eller studier. Måluppfyllnad av projektets egna kvantitativa mål framtagna under
projekttiden:
Uppsatta mål på Individnivå

Utfall

50% av deltagarna har kommit i arbete, studier
eller annan arbetsmarknadsåtgärd
100% har uppfyllt sitt deltagande (syftet) med att
vara med i projektet.
100% har fått en tydligare uppfattning om sin
arbetsförmåga.
Närvarobaserat resultat om minst 50% av
fastställd anställning i procent.

43.5% av deltagarna i arbete eller studier, 38.5% i
annan arbetsmarknadsåtgärd. Totalt 82%.
100% har uppfyllt syftet med att vara med i projektet.

Uppsatta mål inom Borås Stad

Utfall

Ett systematiserat, salutogent förhållningssätt för
det operativa arbetet med konceptet har tagits
fram.
Implementerat delar av konceptet i ordinarie
verksamhet.
Nätverk som gynnar målgruppen har tagits fram.

Projektet och verksamheterna har utvecklat och
definierat ett systematiserat, salutogent
förhållningssätt
Konceptet och förhållningssättet är implementerade i
de ordinarie verksamheterna.
Många nya kontakter har knutits och utvecklats under
projekttiden för att gynna och utveckla arbetet med
målgruppen.
Samverkansformerna har etablerats och utvecklats
för att skapa förutsättningar för målgruppen att
minska sin ohälsa och närma sig den reguljära
arbetsmarknaden.
Arbete och möten med målgruppen är idag en
självklar del av vardagen på Brygghusenheten, i dess
verksamhet och i personalsammansättningen.

Samverkans- former/avtal med involverade
aktörer har kommit på plats/fastställts.
Synliggjort individer som befinner sig ”utanför
systemen”.

100% av deltagarna har fått prova och utvecklat sin
arbetsförmåga i skarpt läge.
Närvaron har legat på i genomsnitt 83 % av
deltagarnas anställningsgrad.

Utifrån utfallet av våra uppsatta mål, bedömer vi själva att det har gått mycket bra med
projektet och att vi har lyckats skapa arbetsmiljöer som deltagarna funnit givande. Detta
bekräftas också i följeforskarens djupintervjuer.
”Min vardag innan detta var väldigt händelsefattig och jag såg ingen mening med den. Jag tog inte
på mig några speciella åtaganden, jag var väldigt självcentrerad … jag gick upp när jag kände för det,
drack kaffe och gick och lade mig när jag kände för det. Det blev lite den här känslan av att vara
frånskild från världen … det känns väldigt halvdeprimerat.”
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”Aldrig tidigare sett mig som en pluggmänniska men nu när jag ser att det finns en möjlighet så tror
jag att jag kommer göra det”
”Jag hade innan projektet hade jag väldigt dåliga matvanor, sov väl till 14.00 och vaken till 02.00. Till
saken är att jag tog dagen som den kom men nu har jag mer rutin.”
”Jag var väldigt anti-skolan innan Brygghuset men tillsammans med andra här blev det bra. Nu
kompletterar jag mina gymnasiebetyg … de [personalen] har sått frön.”
Deltagarna har under sin tid i projektet haft en genomsnittlig närvaro på 83%. Snittet är
räknat på de deltagare som fått en utvecklingsanställning och därmed lämnat in tidrapport
månadsvis. All tid de har haft i UVA är medtagen i uträkningen. Frånvaro som räknats av är
VAB, strödagar som sjukanmäld (ej sjukskrivning av vården), ogiltig frånvaro och obetald
ledighet. Snittet anses av projektgruppen som representativt för hela gruppen deltagare. För
att förstå och kunna dra några slutsatser av resultaten behöver de dock sättas i ett
sammanhang och helhetsperspektiv varför de redovisas i sin helhet i följande rapporter:

Bilaga 1: Payoff, slutrapport, socioekonomisk utvärdering
Bilaga 2: SROI, extern utvärdering, följeforskare
5:2 Effekter
Effekterna av deltagandet i projektet är på individnivå större än förväntat, då deltagarnas
personliga utveckling har varit mycket stor.
För vissa deltagare har deltagandet i produktionsskolan inneburit att man, genom stödet på
arbetsplatsen, hittat orken och modet att delta i intensiva och omfattande utredningar hos
specialistsjukvård. Andra har vågat prova och komma tillbaka till skola och studier, samt valt
att skaffa sitt första egna boende. Ett flertal deltagare har tagit körkort och alla har byggt upp
och utvecklat sina sociala nätverk.
Alla effektmål för Borås Stad som projektet satt upp har uppfyllts. Den
förvaltningsövergripande samverkan har utvecklats och effektiviserats genom gemensamma
och kontinuerliga möten med handledare, handläggare, samordnare och enhetschefer.
Kostnaderna förenade med ohälsa har minskat då både den upplevda hälsan och
arbetsförmågan har ökat. Kostnaderna för Borås Stad och försörjningsstöd har minskat, då
33 av 39 deltagare har kommit i egen försörjning.

5:3 Ekonomi
De förbrukade projektmedlen har uppgått till 3 835 200kr, vilket innebär att 264 800kr av
projektmedlen återstår och inte är använda.

Ansökta och beviljade projektmedel; 4 100 000kr.
Projektet har förbrukat 3 835 200kr av dessa, vilket innebär ett överskott på 264 800kr i
resultat.
Medfinansiering i form av egen insats (insatser av ordinarie personal) har uppskattats och
beräknats till 1 090 600kr.
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5:4 Mervärden
Projektet och dess deltagare har möjliggjort ett omfattande utvecklingsarbete i och kring
verksamheterna. Mervärdena för verksamheten i Brygghuset och Lundby Park har varit
stora.
På Brygghuset har deltagarna under projekttiden varit med och skapat förutsättningar och
service för så väl arrangörer, besökare och Brygghuspersonal, som har kunnat genomföra
tusentals arrangemang, möten och utbildningstillfällen. Utvecklingen och uppbyggnaden av
”Studio 14”, med dess inspelnings- och mediastudio, har gjort att hela verksamheten blivit en
arena att räkna med för unga som intresserar sig inom musik och mediaområdet. Caféet har
gått från att vara ett hål i väggen till ett fullvärdigt café som servar husets besökare med
hembakat fika och enklare luncher. Detta hade inte varit genomförbart i lika stor utsträckning
med endast den ordinarie personalen.
Deltagarnas insatser och utveckling är det fundament som ligger till grund för utvecklingen
som Borås Skatehall gjort för att forma grunden till Lundby Park. Det har gjorts stora insatser
i utemiljön där en inbjudande, parkliknande miljö har anlagts med hjälp av den resurs
deltagarna kom att bli. Arbetet i projektet har lett till att forma ett koncept som nu används i
driften och underhållet av Lundby Park och ansvaret för delar av den dagliga driften av
Lundbyhallen. Ett koncept som mycket väl kan komma att användas i fler anläggningar och
verksamheter inom Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Borås Stad om bara
förutsättningarna, förståelsen och viljan finns hos de befintliga verksamheterna och dess
personal.
Vår ekonomiska uppskattning på mervärdena grundar sig på ett resonemang kring den
ekonomiska kompensation som är beräknad för en deltagares sårbarhet, vilken i sin tur
baseras på en deltagares uppskattade funktionsnivå.
Borås Stad gör överenskommelser med Arbetsförmedlingen där snittnivån på bidragen för en
UVA på heltid är ca 60%. Produktivitetsnivån beräknas då motsvara 40% av en vanligt
anställd. Nästan uteslutande minskar dock sårbarheten och mängden producerat mervärde
ökar allt eftersom insatsen förlöper.
I våra egna beräkningar har vi för enkelhetens skull räknat med att en deltagares
produktivitet ligger kvar på den ursprungliga nivån; 40% av arbetad tid, och att de 39
personerna som deltagit har varit jämnt fördelade över projekttiden. Under ett år skulle detta
motsvara 28.7 heltider / 3 = 9.5 årsarbetare i en insats. Om dessa 9.5 årsarbetare inte har
utvecklat sin produktivitet skulle detta motsvara 3.8 högfungerande årsarbetare.
Om man utgår från försiktighetsprincipen och inte tar med några subjektiva bedömningar
kring deltagarnas utveckling, kan man beräkna det producerade mervärdet till motsvarande
>3.8 högfungerande årsarbetare Om man räknar rent strikt ekonomiskt på en snittlön för en
outbildad fritidsledare, vaktmästare och cafébiträde i verksamheten skulle detta i sig
motsvara en kostnad på ca 1 340 000kr/år och på 3 år 4 020 000kr.
Detta är dock bara beräknat på att varje producerad mervärdeskrona har varit 1 lönekrona
och inte att varje beräknad mervärdeskrona i form av lön också hade producerat ytterligare
mervärden som till exempel generösare öppettider, fler besökare, ökade kunskaper, en
bättre och attraktivare arbetsgivare och inte minst förbättrad hälsa för deltagarna som fått
verktyg och förutsättningar att förändra sin situation.

10

6 Resurser
6:1 Interna resurser
Ordinarie personal, lokaler, aktiviteter i verksamheterna, styrgruppen, verktyg, datorer och
annan utrustning.

6:2 Externa resurser
Våra samverkansparter har varit:
- Arbetslivsförvaltningen, Jobb Borås, som inom ramarna av sin ordinarie verksamhet verkat
som inremittent av deltagare och samordnare av arbetsmarknadsinsatser inom Borås Stad.
Jobb Borås var även inremittent av deltagare inom KAA till projektet.
- Arbetsförmedlingen, som inom ramarna av sin ordinarie verksamhet varit huvudman för
arbetsmarknadsinsatserna.
- Försäkringskassan, som under en kortare period inom ramarna av sin ordinarie verksamhet
var inremittent av deltagare.
- Kriminalvården, som inom ramarna av sin ordinarie verksamhet var inremmitent av
deltagare.
- Utbildningsförvaltningen, som inom ramarna för sin ordinarie verksamhet var huvudman för
arbetet med KAA.
- Komvux och Lernia har inom ramarna för sina ordinarie verksamheter varit huvudman för
de studieinsatser en del deltagare under projekttiden har tagit del av.
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7. Implementering
Projektet har varit av lärande karaktär för personalen och inneburit en fantastisk möjlighet att
utveckla ett hållbart koncept för att hjälpa unga vuxna med funktionsvariabler att komma
närmare arbetsmarknaden. Vi har nu en bredare kompetens och en större förmåga att vara
tillgängliga för fler invånare. Genom vår metod, som bygger på ett inkluderande och
salutogent förhållningssätt, kan vi än mer vara med och ta gemensamt ansvar för unga i
staden. Vi vill även i fortsättningen kunna involvera unga personer med funktionsvariabler i
vår personalstyrka, inte minst för att eftersträva en heterogen personalgrupp, men också för
att fortsatt ta till vara på de mervärden projektet skapat.
Arbetssättet är till stor del redan implementerat i våra ordinarie verksamheter. De delar som
ännu inte är implementerade, är de som kräver extra resurser i form av utökade
handledarinsatser, samt vissa utbildningsinsatser, läromedel och material som inte ryms
inom ordinarie budget. För att detta ska bli möjligt är det vår bedömning att följande
förutsättningar måste finnas:
Vi behöver förankra erfarenheterna och resultaten från projektet inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Därefter undersöka om ett gemensamt intresse finns hos övriga
berörda förvaltningar att ta ansvar för och implementera konceptet. Vi behöver ett politiskt
grundat och förvaltningsövergripande gemensamt beslut/uppdrag för att skapa fortsatta
förutsättningar. Vår uppfattning är att Arbetslivsförvaltningen måste finnas med som delägare
i uppdraget för att nå ett väl fungerande samarbete med Jobb Borås och andra
samverkansparter. Det behövs tydliga ramar i form av rollfördelning och beskrivning av
uppdraget. Ett gemensamt dokumentationssystem samt en sekretessbrytande fullmakt i
utbytet av information på individnivå skulle underlätta samarbetet mellan de olika parterna.
Brygghusenheten kommer inte med mindre än ett politiskt och förvaltningsövergripande
beslut om ansvar och delaktighet i uppdraget att driva produktionsskolan vidare i de ordinarie
verksamheterna.
Samarbeten kring arbetsmarknadsinsatser finns dels inom Borås Stad via Jobb Borås, men
även direkt med Arbetsförmedlingen i de fall det är aktuellt att gå vidare med
lönebidragsanställningar enligt gällande kollektivavtal (AB). En möjlig finansiering skulle
kunna vara att verksamheterna tillåts ”överanställa” antalet individer för att frigöra
handledartid hos ordinarie personal. Detta i kombination med att det eventuella
handledarstödet från Arbetsförmedlingen tillfaller den handledande verksamheten vid
Utvecklingsanställningar.
Produktionsskolekonceptet inkluderar inte den yngre målgruppen i KAA, då det på grund av
försäkrings- och avtalsmässiga skäl inte är applicerbart som helhet för deltagare under 18 år.
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8. Sammanfattning
Projektet har genererat positiva resultat på alla nivåer. Därför är vår uppfattning att det både
har varit ekonomiskt försvarbart och är långsiktigt hållbart.
Stora individuella vinster i form av personlig utveckling, minskad ohälsa, ökad arbetsförmåga
och att man i högre grad står den reguljära arbetsmarknaden till förfogande och är med och
bidrar till vår välfärd. 33 av 39 deltagare har kommit i egen försörjning.
Brygghusenheten har identifierat, utvecklat och definierat ett hållbart förhållningssätt/koncept
i arbetet med att minska ohälsa hos unga, 16-29 år med funktionsvariabler som lever i ett
utanförskap.
Projektet har genererat många mervärden för verksamheterna.

9. Slutord
Tack alla som har varit med och bidragit till projektet. Speciellt tack till Anders Holmberg för
att du banade väg och öppnade dörrar åt oss!
/ Brygghusenheten

Brygghusenheten
Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
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SAMMANFATTNING
Produktionsskolan/Ung till ung har varit ett projekt som
har finansierats med medel avsatta för sociala
investeringar. Det övergripande målet med dessa projekt
är att ”motverka långsiktiga ekonomiska negativa
händelseförlopp genom att tidigt identifiera riskgrupper
och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god
tid”.
Produktionsskolan/Ung till ung har bedrivits under
perioden 2014-11-18 – 2017-11-30. Projektet har haft
som intention att ge unga vuxna förutsättningar att gå
från ett utanförskap till att påbörja studier eller en
anställning.

Produktionsskolan/Ung till ung
Utvärdering, november 2017

Den externa utvärderingen påbörjades först oktober
2016, lite drygt ett år innan projektavslut. En förklaring till
det är att upphandlingsprocessen för utvärderingen
färdigställdes först sommaren 2016. Extern utvärdering
har karaktäriserats av att vara teoridriven. Med
teoridriven utvärdering menas att utgångsläget har varit
en teoretisk referensram som sedan har använts för att
bedöma hur väl projektets resultat och effekter har
uppnåtts/ej uppnåtts. Utifrån det teoretiska ramverket
har utvärderingens insatser formats.
Tillsammans med projektledning togs beslutet att
utvärderingen skulle ha fokus på vilken påverkan projektet
har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har
genomförts som sedan har legat till grund för att göra ett
förenklat social-ekonomiskt bokslut, baserat på SROImetodiken. SROI är en metodik som förutom den
ekonomiska dimensionen väver samman mjuka värden
som, exempelvis socialt sammanhang.
Resultatet visar att projektet har ett SROI-värde på 1,37:1,
det vill säga projektet har genererat 1,37 gånger i värde
tillbaka. Deltagarna har varit mycket positiva till det stöd
de har erhållit i projektet. Centrala nämnare (framgångsfaktorer) som har lyfts fram i intervjuerna har varit;
individcentrerat arbetssätt, sociala perspektivet och att
projektet har gett dem en vardag innehållande rutiner och

Peter Johansson
Upphandlad extern utvärderare
peter.johansson@vok.se
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Sammanfattning

Produktionsskolan/Ung till ung har varit ett projekt, som har bedrivits av Brygghusenheten i Borås.
Ägare har varit Fritid- och Folkhälsoförvaltningen i Borås Stad. Satsningen har finansierats genom
Borås Stads sociala investeringsmedel.
Sociala investeringsprojekt
Juni 2013 beslutade kommunfullmäktige i Borås Stad att avsätta 20 miljoner till sociala investeringar.
Pengarna är allokerade till förebyggande sociala projekt med fokus på att identifiera riskgrupper och
riskfaktorer. Beslutet syftar till att skapa ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borås Stad på
lång sikt. Sociala investeringar beskrivs som en strategi för att strukturera och finansiera långsiktiga
åtgärder, som annars kan vara svårt att få till i ordinarie budget med begränsat utrymme. Det
övergripande målet för samtliga sociala investeringsprojekt är att:
”Motverka långsiktiga ekonomiska negativa händelseförlopp genom att tidigt identifiera
riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid.” 1
I nuläget bedrivs 5 stycken projekt i varierad storlek, varav Produktionsskolan/Ung till ung
(fortsättningsvis endast Produktionsskolan) är ett av dem.
Projektinnehåll
Projektet har haft två inriktningar. Spår 1 har inneburit ett fokus på att komma i arbete medan spår 2
har varit inriktat mot KAA – Kommunala Aktivitets Ansvaret (ungdomar upp till 20 år utan
gymnasiekompetens). Spår 2 har varit en mycket liten del av projektet, endast ett fåtal personer från
denna målgrupp har deltagit i projektet. Deltagarinsatserna har syftat till att bryta ett utanförskap
med effekter som stärkt fysisk/psykisk självkänsla, egenmakt över den egna vardagen samt ökade
möjligheter till att finna ett varaktigt arbete.
Förutom dessa har projektet haft målsättningar/effekter som är mer på kommun-/förvaltningsnivå.
Dessa har inneburit att projektet ska ha arbetat fram och etablerat ett systematiserat, salutogent
förhållningssätt för det fortsatta operativa arbetet med konceptet, enheten ska ha implementerat
delar av konceptet i ordinarie verksamhet, samverkansformer/-avtal med involverade aktörer ska ha
kommit på plats/fastställts med mera. Av projektets totala målgrupp (39 personer) ska 50 procent ha
gått vidare till jobb alternativt studier. Samtliga ska uppleva att de har fått en tydligare uppfattning
om sin arbetsförmåga. Deltagaren ska också känna sig närmare arbetsmarknaden, uppnått ökad
fysisk/psykisk självkänsla, stärkt KASAM – känslan av sammanhang med mera.
Väsentliga händelser under projektperioden
Projektet har sedan det igångsattes haft en utmanande resa. Initialt var tanken att
Arbetslivsförvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen skulle ha delat ansvar, men
1

Ur Borås Stads ansökningsdirektiv för Sociala investeringsprojekt.
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Arbetslivsförvaltningen valde i ett tidigt skede att avsäga sitt deltagande. Det har inneburit
svårigheter till att skapa den samverkan som framkom som ett behov i den ursprungliga ansökan.
Framförallt resulterade det i att det blev färre deltagare till projektet än planerat varpå idén om att
inkludera personer sammankopplade med ärenden hos Försäkringskassan inleddes. Dessa visade sig
snabbt stå mycket längre från arbetsmarknaden än projektets primära, presumtiva målgrupp. Det
gjorde att inarbetade rutiner och upplärning inte kunde följas enligt plan och försöket avslutades kort
därefter. Därtill valde också den ordinarie projektledaren att avsluta sin anställning och två
medarbetare (en från Lundby Park och en från Brygghuset) gick in och tog projektledaransvar.
Önskemål om att snabbt finna en ny projektledare fördes fram till styrgruppen, men det ägde aldrig
rum utan istället har de båda medarbetarna succesivt anammat rollen som projektledare, även om
de formella besluten saknades.
Under projektperioden har också styrgruppens uppsättning förändrats vid ett flertal tillfällen, med
resultatet att dess delaktighet har tappat fart. Forskning visar på att det är en oerhörd central faktor
att i ett tidigt stadium förankra ett projekts idéer hos de personer som har mandat att ta beslut för
att legitimera ett förändringsarbete. 2 Projektledarna har i delrapporterna varit transparenta om de
utmaningar som har uppstått. Beredningsgruppen har ändå valt att låta projektet fortgå, trots
utmaningen att en av förvaltningarna valde att avstå med sitt deltagande. Det påverkade en av
grundpelarna med de sociala investeringsprojekten – utgångspunkten är att de föreslagna
åtgärderna visar på offensiva och samverkande grepp. Insatser som beviljas medel skall vara
tidsbegränsade och inte ingå som en del av den löpande verksamheten. 3
Utvärderingens innehåll
Inom utvärderingsområdet finns det en uppsjö av olika modeller/metoder. När utvärderingen
fokuserar på hur olika specifika insatser i ett projekt eventuellt bidrar till en förändring kallas det
processutvärdering. En processutvärdering lägger fokus på förändringen, där är resultatet inte i sig
det centrala. En måluppfyllelseutvärdering jämför före-efter tillståndet av en insats och kräver någon
form av inledande mätning så kallad baseline. Viktigt att veta att det går att kombinera flera olika
modeller i ett och samma uppdrag. I det här uppdraget har den externa utvärderingen huvudsakligen
bestått av följeforskning. Beroende på vem som är avsändaren används olika benämningar; lärande
utvärdering, följeutvärdering, genomförandeutvärdering, on-going evaluation, följeforskning
etcetera. Namnet till trots har följeforskning inte någon direkt koppling med forskning att göra, utan
det är en form av utvärdering som innebär att utvärderaren löpande föreslår nödvändiga
förändringar inom ett program/projekt (formativ utvärdering). Några av dess karaktärsdrag är att den
bör ske löpande, närhet till deltagarna, vara till omedelbar nytta för olika berörda, kontinuerlig
återkoppling, bidrar med underlag för ett utvecklingsinriktat lärande, studerar måluppfyllelse men är
medveten om att de ändras över tid samt bidrar till allmän debatt. Att använda denna modell var
också ett skallkrav i den upphandling som förelåg uppdraget.

2
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Parmander, Marianne (2005). Från idé till verklig förändring. Lund: Studentlitteratur. 9 uppl., Kap 1 & 4 ISBN:
978-91-44-03398-3
Ur ansökningsdirektiven för Sociala investeringsprojekt, Borås Stad.
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I kombination med följeforskningen används teoridriven utvärdering. Teoridriven utvärdering
innebär att utvärderaren utgår från en teoretisk referensram och har fokus på hur en åtgärd
genomförts, samt hur och varför mål uppstår/uteblir. Bakomliggande teorier klargörs och bildar en
referensram som sedan jämförs med utfallet av planerade interventioner. Produktionsskolans
teoretiska ramverk har varit projektansökan, Borås Stads ansökningsdirektiv för sociala
investeringsprojekt samt flertalet samtal med de två projektledarna. All information formade
därefter projektets programteori. Den har syftat till att alla få till en gemensam syn på
projektsatsningen och att nivån på utvärderingen och användarengagemanget likställs. 4
Programteorin har sedan fungerat som utgångsläge för att forma konkreta utvärderingsinsatser.
Projektledarna gav tidigt önskemål om att fokus på utvärderingen skulle vara på deltagaren och
vilken påverkan projektet har haft på dem. Tillsammans med projektledningen togs beslutet att göra
en något förenklad SROI-beräkning på vilka mjuka, värdehöjande effekter satsningen har haft. Vilken
påverkan projektet kommer att ha på organisationsnivå kommer att utvärderas med stöd av
intervjuer med såväl projektledare, styrgrupp och om möjligt beredningsgruppen för sociala
investeringsprojekt. Den delen av utvärderingen kommer att ske i samråd med övriga projekt som en
avslutande rapport (tidigast 2019). I uppdraget som följeforskare skall en gemensam,
sammanfattande utvärdering utföras för de fem sociala investeringsprojekten som Borås Stad har
bedrivit. I den här rapporten finns ett kortfattat resonemang som mer övergripande beskriver hur
dessa delar har utvecklats i Produktionsskolan och varför de har utvecklats som de har gjort.
SROI-modellen
SROI är förkortning för Social Return on Investment och syftar till att synliggöra hur mycket
värde/nytta (socialt, ekonomiskt, miljömässigt) som kommer ur varje investerad krona i
verksamheten. Det social-ekonomiska bokslutet som här presenteras bygger på projektets 39
deltagare
och
belyser
värdet
utifrån
de
två
intressenterna
deltagare
och
kommun/Arbetslivsförvaltningen (försörjningsstödsenheten). En intressent är en organisation som
upplever effekter som en konsekvens av projektet. Det finns flera intressenter som också skulle ha
kunnat vara med i beräkningarna, exempelvis Arbetsförmedlingen i Borås Stad och lokala företag
som genom projektet kan få möjlighet till att ”testa” en deltagare innan eventuell anställning. Av
såväl förenklade och effektiva skäl har det beslutats att försöka fastställa värdet för endast deltagare
tillhörande spår 1 och Borås Stad, Arbetslivsförvaltning (försörjningsstödsenheten). 5 Borås Stad har
också upphandlat en tjänst som ska göra ett mer omfattande social-ekonomiskt bokslut på vardera
sociala investeringsprojekt.
Fokus har varit att sätta ett värde på de ”mjuka effekterna”, det vill säga rapporten har intentionen
att sätta ett ekonomiskt värde på projektets betydelse/värde för deltagaren kontra kostnaden att
uppnå desamma effekterna på annat håll. Fram till månadsskiftet aug/sept-17 har 39 deltagare av

4

5

Sandeberg, Bo & Faugert, Sven (2016): Perspektiv på utvärdering, 3 uppl. Lund: Studentlitteratur. ISBN: 97891-44-11248-0
Detta grundar sig i flera faktorer, varpå den främsta är att de resurser som finns till förfogande för
utvärderingen, men också att det är deltagare i spår 1 som har varit i majoritet av projektets hela målgrupp.
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den ursprungliga målgruppen inom spår 1 (fokus mot arbete) varit inskrivna i projektet under
varierad tid.
Det SROI-värde (1,37:1) som har tagits fram genom analysen kan och bör även problematiseras, men
det är ändå viktigt att understryka att det värde som framkommit är ett reellt tal som tagits fram
utifrån försiktighetsprincipen. 6 Värdet kan med största sannolikhet variera utifrån typ av analys, fler
intressenter men framförallt i val av proxy termer.
En proxy term är en inexakt representation av något, men ändå så nära att det är användbart att
nyttja. Den fångar inte nödvändigtvis upp hela värdet av en effekt men en viktig del av det. Extern
utvärderare har använt sig och förlitat sig delvis på proxy termer från SROI-analyser gjorda på
liknande projektsatsningar, statistik från Skolverket, Arbetsförmedlingen och Borås Stad. Vissa proxy
termer har varit svårare att bedöma än andra, i synnerhet proxytermen ”känner sig närmre
arbetsmarknaden” är svårbedömd då den dels bygger på var och ens upplevelse (stark objektiv
bedömning) och att det har också varit svårt att finns några tydliga jämförelsetal.
Resultatet på 1,37:1 visar på att projektet har genererat mer tillbaka i värde, efter avdrag för
deadweight, tillskrivning och förflyttning. Produktionsskolan har varit väl investerade pengar. 7

6

7

Försiktighetsprincipen i det här fallet har handlat om att det i de fall då det har varit svårt att bedöma ett
ekonomiskt värde har extern utvärderare valt en lägre värdering.
Deadweight, tillskrivning och förflyttning är faktorer som kan påverka ett SROI-värde och som det därför
bör tas hänsyn till innan slutliga värdet beräknas. Se avsnitt 6 för vidare information.
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1

SROI – Social Return on Investment

SROI – Social Return on Investment det vill säga social avkastning på investeringen är en metod som
formades i USA, men togs vidare till Storbritannien där den primärt har utvecklats. Att mäta
samhällsutveckling sker vanligtvis med BNP, det vill säga hur ett land mår. 8 BNP är det sammanlagda
värdet av de varor och tjänster för slutlig användning som har producerats i ett land för marknaden
och för den offentliga sektorn under en period, vanligen ett år. 9 I BNP-måttet exkluderas naturen och
människors välmående. Metoden SROI inkluderar dessa två delar. Formeln för SROI kan övergripande
beskrivas på följande sätt:
SROI =

Värdet av påverkan
Värdet av insatserna

Värdet av insatserna: Det handlar om att beakta vilka ekonomiska, mänskliga och materiella resurser
som används i det bestämda analysobjektet (Produktionsskolan). Ekonomiska insatser syftar på de
ekonomiska medel som har krävts för att kunna genomföra projektet. De mänskliga investeringarna
handlar om den tid personer/deltagarna lägger ner i projektet. De materiella handlar om sådant som
används i analysobjektet som inte har köpts/hyrts det vill säga erhållits kostnadsfritt men som ändå
har ett värde.
Värdet av påverkan: Har till syfte att belysa de förändringar, det vill säga effekter, som har uppstått.
Dels genom att tydliggöra hur mycket av dessa effekter som faktiskt beror på projektet och dels vad
som beror på andra faktorer. För att kunna beräkna det ekonomiska värdet görs dessa värden om till
en monetär term.
SROI-värdet: SROI-värdet är det summa som talar om hur mycket nytta som har skapats för varje
insatt krona i projektet. Ett enskilt värde eller ett intervall erhålls, till exempel talen 5:1 innebär att
för varje insatt krona genereras 5 kronor tillbaka.
En SROI-analys genomförs i sex steg. Dessa innefattar en hel del bedömningar och avvägningar, och
metoden har därför sin grund i sju principer. Dessa skall vara vägledande i arbetet och säkerställa en
väl genomförd, transparent och trovärdig analys. Benämningen av de sex stegen och de sju
principerna presenteras i tabell 1 på nästkommande sida.
I fallet Produktionsskolan har de sju principer beaktas i varierad grad. Bakgrunden är att det socialekonomiska bokslutet ska vara förenklat, ha fokus på vilken påverkan projektet har haft på den
enskilde deltagaren, men framförallt för att Borås Stad har upphandlat tjänst som uteslutande ska
utföra social-ekonomiska bokslut på samtliga sociala investeringsprojekt. En komplett SROI-analys
bör också inkludera flera intressenter än de två som har valts ut.

8

9

Följande bok har i första hand använts som referenslitteratur. Boken beskriver SROI i detalj.
Nilsson, Erik & Hahn, Gordon (2012): SROI – Social Return on Investment, innebörd & tillämpning. ISBN: 97891-637-0381-2
Nationalencyklopedin, 2017
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De sex stegen:

De sju principerna:

Fastställ analysens omfattning och identifiera de
huvudsakliga intressenterna.
Kartlägg insatser, aktiviteter, resultat och effekter.
Mät effekterna och ge dem ett värde.

Intressenterna - de som upplever förändring - är
centrala i processen.
Förstå vad som förändras för intressenterna.
Värdera det som är relevant med hjälp av monetära
proxy termer.
Inkludera bara det väsentliga.
Överdriv inte.
Var öppen och transparent.
Kontrollera resultaten externt.

Fastställ påverkan.
Beräkna SROI-förhållandet.
Redovisa, använd och förankra.

Tabell 1: SROIs innehåll och principer
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2

Analysobjektet – Produktionsskolan/Ung till ung

Produktionsskolan har varit ett projekt, som har bedrivits av Brygghusenheten. Ägare till projektet
har varit Fritid- och Folkhälsoförvaltningen. Det har finansierats med medel avsatta till sociala
investeringsprojekt. Initialt hade projektet en totalbudget på 4,1 miljoner kronor. Under
projektperioden har totalt 3 835 200 kronor använts. Projektperioden har varit 2014-11-18 – 201711-30.
Projektet har haft två målgruppsinriktningar. Spår 1 har inneburit ett fokus på att deltagaren (unga
vuxna, 18–29 år) ska komma i arbete eller studier medan spår 2 har varit ett studie- och
motivationsinriktat koncept (KAA, unga 16–20 år). Inom spår 1 har 39 deltagare fullföljt projektet. Av
dessa ska 50 procent vidare till jobb alternativt studier. Samtliga ska uppleva att de har fått en
tydligare uppfattning om sin arbetsförmåga. Insatserna som har erbjudits har haft intentionerna om
att bryta ett utanförskap med effekter som att deltagaren ska ha upplevt en stärkt fysisk/psykisk
självkänsla, egenmakt över den egna vardagen samt ökade möjligheter till ett finna ett varaktigt
arbete. Primära målgruppen har varit unga vuxna i spår 1 mellan 18–29 år.
Utgångsläget i projektet har varit insatser av individuell karaktär. Deltagaren har haft regelbundna
coachsamtal, erbjudits studiebesök, flexibelt arbetsschema, egen studietid etcetera. Förutom att
projektet har syftat till att öppna upp nya möjligheter för människor som på egen hand har svårt att
ta sig in på arbetsmarknaden har tanken också varit att Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen ska spara
pengar genom minskat försörjningsstöd.
Därtill har projektet haft målsättningar/effekter som är mer på kommun-/förvaltningsnivå. Dessa har
inneburit att projektet ska ha etablerat ett systematiserat, salutogent förhållningssätt för det
framtida operativa arbetet, enheten ska ha implementerat delar av konceptet i ordinarie verksamhet
samt att samverkansformer/-avtal med involverade aktörer ska ha kommit på plats/fastställts. Denna
del kommer att vara en del av den sammanfattande utvärderingen för samtliga sociala
investeringsprojekt, vilket kommer att påbörjas under 2019. I den här rapporten återfinns ett
avslutande avsnitt som mer generellt beskriver huruvida dessa resultat- och effektintentioner har
uppnåtts i Produktionsskolan. Det har utvärderats genom intervjuer med projektledarna.

2.1

Teoridriven utvärdering, utgångsläge för Produktionsskolan

Den externa utvärderingen för projektet upphandlades under vår/sommaren 2016 med formell start
under månadsskiftet september/oktober-16. Utvärderingen utgår från den s.k. lärande utvärderingen
(alternativt följeforskning) då det var ett skallkrav i upphandlingen. Beroende på vem som är
avsändaren används olika benämningar; lärande utvärdering, följeutvärdering, genomförandeutvärdering, on-going evaluation, följeforskning med flera. Namnet till trots har följeforskning inte
något särskilt med forskning att göra utan det är en form av utvärdering som innebär att
utvärderaren löpande föreslår nödvändiga förändringar inom ett program/projekt (formativ
utvärdering). Några av dess karaktärsdrag är att den bör ske löpande, närhet till deltagarna, vara till
omedelbar nytta för olika berörda, kontinuerlig återkoppling, bidrar med underlag för ett
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utvecklingsinriktat lärande, studerar måluppfyllelse men är medveten om att de ändras över tid samt
bidrar till allmän debatt. 10 Den gemensamma nämnaren för begreppet är att det inte är en
metod/modell som kan fastställas en gång för alla, utan ska ses mer som en ansats det vill säga ett
sätt att förhålla sig till och se på utvärdering. Metoderna som används kan därför variera utifrån
situation, uppdraget och förutsättningarna.
I ansatsen kombineras flera olika modeller av utvärdering. Den här utvärderingen är i huvudsak
baserad på att vara teoridriven, det vill säga att utifrån en teoretisk referensram undersöka hur en
åtgärd genomförts samt hur mål och effekter uppstår alternativt uteblir. Projektets teoretiska
ramverk består av dess ansökan, Borås Stads ansökningsdirektiv för sociala investeringsprojekt och
intervjuer med projektledarna.

2.1.1

Programteori – Produktionsskolan

Utifrån den insamlade information påbörjades nästa steg, vilket var att med stöd av verktyget
programteori se över om det fanns en logik och en röd tråd mellan resurser till resultat och effekter.
Namnet ”programteori” är mångtydigt och verktyget har många namn; förändringsteori, projektlogik,
handlingsteori, orsak-verkanteori etcetera. Akademin har samlats runt benämningen programteori.
Det är viktigt för läsaren att vara medveten om detta för att undvika begreppsförvirring. Verktygets
komplexitet varierar, den enklaste varianten visar endast hur en enda prestation leder till det slutliga
fallet medan den mest komplicerade består av en hel del steg för både input, processer, prestation,
utfall, effekter på kort, medellång och lång sikt. Läsaren bör vara medveten att det inte finns någon
på förhand bestämd utformning av hur den ska konstrueras, utan forskningen påpekar att det bör
utformas utifrån det enskilda projektets behov/perspektiv. Viktigt är att den anpassas utifrån den
enskilda satsningens unika behov/insats och att det finns en teoretisk anknytning till det aktuella
fallet. 11 I det här fallet har programteorin syftet att vara översiktligt, enkel att förstå och att den ska
gå att använda i strategiskt påverkansarbete, samtidigt som det ska gå att utläsa den teoretiska röda
tråden med projektet. Intentionen är att den ska bidra med större möjligheter att nå en samsyn kring
projektet så att den öppnar upp för en varaktighet, med en tillhörande implementeringsplan.
Programteorin har vuxit fram genom att ställa frågor som till exempel rimligheten i att aktiviteterna i
projektet uppnås, vad för samverkan som ska vara på plats vid projektavslut, vilken påverkan önskas
uppnå, hur delaktigheten säkerställs, vad mer konkret det är som ska implementeras, vad projektet
menar med ett salugent förhållningssätt och hur det ska genomsyra ordinarie verksamhet etcetera.
Programteorin för Produktionsskolan är som följer:

10

11

Svensson m.fl. (2009). Lärande utvärdering genom följeforskning. Lund: Studentlitteratur.
1 uppl., Kap 3, 6, 8 och 14. ISBN: 978-91-44-05617-3
Funnell, Sue C & Rogers, Patricia J (2011) Purposeful Program Theory, Effective Use of Theories of Change
and Logic Models. USA: John Wiley & Sons Ltd. ISBN: 978-04-70-47857-8
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Figur 1: Programteori – Produktionsskolan
Projektet ska uppnå resultat på såväl individ- som organisationsnivå. Uppnås resultatet är
intentionen att listade effekter kommer att utvecklas. Den här rapporten har fokus på resultat och
önskvärda effektintentioner på individnivå. De uppsatta resultaten/effektintentionerna på
organisationsnivå (Borås Stad) utvärderas vid ett senare tillfälle då samtliga sociala
investeringsprojekt har avslutats. Under avsnitt 9 ges en kortare beskrivning på hur de har utvecklats
inom Brygghusenheten.

2.2

Flödesprocessen/Projektgången

Projektet har involverat 39 deltagare. Den förenklade SROI-analysen har avgränsats till att främst
kartlägga vilken betydelse projektet har haft för deltagaren med fokus på mjuka värden (känsla av
sammanhang etcetera. kontra fortsatt/eventuellt bidragsberoende). Händelser som konjunktursvängningar, att anställningar kan ha varit så kallade. lönebidragsrelaterade (en kostnad för
samhället), med flera tas inte med i beräkningen.
Flödesprocessen för hur deltagaren har blivit involverad i projektet har övergripande sett ut på
följande sätt:
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Figur 2: Översiktligt beskrivning av flödesprocessen för deltagaren

2.2

Projektresultat

Antalet deltagare har varit 39 stycken. Fördelningen av resultaten i tabellen nedan är vanliga i andra
arbetsmarknadsrelaterade projektinsatser och att redovisa dem på detsamma sättet syftar till att vid
ett senare tillfälle öppna upp för att kunna göra en studie med en jämförelsegrupp. Att utföra
jämförelsestudier med andra liknande presumtiva deltagare är ett sätt att skapa tillförlitlighet kring
de specifika projektresultaten. I utvärderingstermer benämns sådana jämförelsesstudier kvasiexperiment. Med kvasi menas att jämförelsegruppen är lik målgruppen, men urvalet har ändå varit
styrt utifrån bestämda parametrar det vill säga jämförelsegruppen består inte av slumpmässigt
utvalda individer.
En summering visar att 12 personer har lämnat arbetslöshet och påbörjat anställning. Fem personer
har kommit i reguljär utbildning. Tillsammans motsvarar dessa 17 personer 43,5 procent av hela
målgruppen. 15 deltagare har påbörjat annan arbetsmarknadspolitisk åtgärd och när de slås samman
med de deltagaren som har kommit i jobb/studier motsvarar det 82 procent. Målsättningen har varit
att minst 50 procent ska gå komma i jobb/studier eller annan arbetsmarknadsinsats. Annan
arbetsmarknadsinsats kan exempelvis vara individer som under sin prövotid i Produktionsskolan har
visat sig vara mer lämpliga. Det kan också vara individer som har påbörjat en utbildning inom ramen
för vad Arbetsförmedlingen kan erbjuda etcetera.
Gruppen övriga består av sju deltagare. Det är personer som av diverse anledningar har lämnat
projektet. Några förklaringar kan vara att de inte alls upplevde att Produktionsskolan gav dem någon
utveckling, olika former av psykisk ohälsa med mera. Dessa personer är med största sannolikhet
tillbaka hos antingen Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan eller Arbetslivsförvaltningen.
Tabellen nedan summerar resultaten:
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Indikatorer

Totalt

%-fördelning av målgruppen

Totalt antalet deltagare i arbete:

12

30,7 %

Totalt antalet deltagare i reguljär utbildning:

5

12,9 %

Totalt antalet deltagare i annan arbetsmarknadspolitisk utbildning:

15

38,4 %

7

18 %

39

100 %

Projektet fullföljt:

Totalt antalet deltagare:
Tabell 2: Projektets resultat
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3

Intressenter

Utgångsläget i en SROI-analys är att identifiera dess intressenter det vill säga genomföra en
intressentkartläggning. Med intressent syftas det på de individer, organisationer med flera som på
något sätt har upplevt en förändring som en följd av projektet. Förändringen kan vara såväl positiv
som negativ. Med stor sannolikhet kan listan kompletteras med fler, men fokus för den här
utvärderingen är vilken påverkan projektet har haft på den enskilde individen vad gäller mjuka
värden som självkänsla, självförtroende, känsla av sammanhang etcetera. Borås Stad har också
upphandlat en aktör som utför ett mer omfattande social-ekonomiskt bokslut där fler aktörer vävs in
i totalbedömningen. Fokus för den externa utvärderingen är projektets påverkan på deltagaren och
värdera denna förändring i kronor. För att göra utvärderingen något mer komplett har också Borås
Stad, Arbetslivsförvaltningen som intressent inkluderats i analysen.

Intressentkartläggning
Intressent

Inkludera/exkludera samt logisk grund

Insamlingsmetod

Antal

Deltagare

Inkludera – verksamhetens primära målgrupp.

Intervjuer och
befintlig statistik.

10 intervjuer av
totalt 39 deltagare.

Borås Stad

Inkludera – får minskade kostnader inom flera
områden.

Statistik från
kommunen och
intervjuer med
projektpersonal.

-

Lokala arbetsgivare/
Företagare

Exkludera – Projektet kan visserligen ge
kostnadsbesparingar (anställningsprocessen),
men gruppen är inte ett primärt analysobjekt.

-

-

Arbetsförmedlingen

Exkludera – Minskat arbetsbelastning och
kostnadsbesparing är mycket marginell utifrån
den totala arbetslösheten.

-

-

Försäkringskassan

Exkludera – FK har visserligen varit med under
en period av projektet, men endast under en
begränsad tid och med begränsat antalet
deltagare.

-

-

Anhöriga

Exkludera – Relativt lite målgrupp/resursfråga.

-

-

Miljön

Exkludera – Liten påverkan på miljön.
Deltagarnas resor hade t.ex. med stor
sannolikhet ändå genomförts.

-

-

Tabell 3: Intressentkartläggning
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3.1

Förklaringar till varför inkludera/exkludera intressenter

Nedan ges förklaringar till varför respektive intressent har valts att inkluderas alternativt exkluderas
(i grund och botten en resursfråga).

3.1.1

Deltagare

De 39 deltagarna har varit projektets primära målgrupp. Projektets syfte har varit att stärka/stötta
dem så att deras möjligheter till att få ett arbete alternativt påbörja studier ökar. Det handlar också
om att öka egenmakten, delaktigheten i samhället, anställningsbarheten, självförtroendet och
självkänslan.
Det värde Produktionsskolan skapat för målgruppen har kommit tillgodo för en betydande majoritet
av hela målgruppen, vilket är anledningen till varför de har inkluderats i analysen. Projektledarna har
också uttryckligen sagt att utvärderingen ska ha fokus på deltagarnivå. Deltagarna är också projektets
primära målgrupp och utan dem faller hela syftet med analysen/utvärderingens metodologiska
upplägg.

3.1.2

Borås Stad - Arbetslivsförvaltningen

Alla Sveriges kommuner är enligt socialtjänstlagen skyldiga att erbjuda ett bistånd som ett
komplement till den egna inkomsten. Enligt riktlinjerna ska biståndet vara i nivå med vad en
låginkomsttagare normalt har råd till. Bidraget är inte helt villkorslöst och prövas i varje enskilt fall.
Försörjningsstöd, eller socialbidrag, ekonomiskt bistånd som det också kan benämnas innebär en
kostnadspost för kommunen och när en deltagare kan ta steget från sitt deltagande i
Produktionsskolan in på den ordinarie arbetsmarknaden/studier innebär det besparingar inom
försörjningsstöd.
Exkluderade intressenter
Nedan ges förklaringar till varför resterande intressenter har valts att exkluderas.

3.1.3

Lokala arbetsgivare/Företagare

Deltagare som har varit med i Produktionsskolan har haft möjlighet att erhålla en prövoperiod med
en inkluderande praktikplats, och därefter en lönebidrag- eller utvecklingsanställning. Upplägget
innebär att deltagaren har ”testas”. För företagare kan upplägget innebära kostnadsbesparingar i
form av uteblivna kostnader förknippade med rekryteringar. Att rekrytera en ny medarbetare,
utbilda denne för att kunna arbeta är för företag en kostnad. Det innebär med stor sannolikhet att
projektet kan ha skapat ett positivt värde för de lokala företagen, men av tid och resursperspektiv
samt att de inte har varit en primärgrupp för projektet har det beslutats att de ska exkluderas.
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3.1.4

Arbetsförmedlingen

Den totala målgruppen i analysen har varit 39 personer. I Borås Stad var det 3921 personer av den
registerbaserade arbetskraften, 16–64 år, som i september 2017 var öppet arbetslösa eller sökande i
program med aktivitetsstöd. 12 När de kvarstående sökande också inkluderas är det totala antalet 7
512 personer. Borås Stad hade vid årsskiftet 2016/2017 en population på 109 880 invånare. De 39
deltagarna som har varit med i projektet motsvarar inte ens 1 procent av hela gruppen individer som
står till arbetsmarknadens förfogande i Borås Stad, varför den logiska grunden och effekter om
kostnadsbesparingar och minskad arbetsbelastning är låg/marginell. Därav har intressenten
Arbetsförmedlingen exkluderats.

3.1.5

Försäkringskassan

Valet att inte ta med Försäkringskassan grundar sig i densamma anledning varför inte
Arbetsförmedlingen har tagits med. Av totala målgruppen har endast ett fåtal haft någon form av
koppling till Försäkringskassan. Dessa motsvarar en mycket liten del av myndighetens totala klientel.
Att också ta med dessa i analysen skulle ge en mycket marginell påverkan på deras arbete.

3.1.6

Anhöriga

Extern utvärderare har utifrån egna erfarenheter från andra liknande projektsatsningar gjort
bedömningen att deltagarnas familjer säkerligen har upplevt en eventuell stärkt trygghet i att ens
familjemedlem har kommit i ett socialt sammanhang, fått en anställning eller börjat studera, men av
såväl resurser, tid som den personliga integriteten valdes det att inte ta med denna grupp.

3.1.7

Miljön

Miljöperspektivet är en viktig pusselbit i en SROI-analys. Produktionsskolan har påverkat miljön
negativt genom de resor som deltagarna har gjort för att antingen komma till projektet eller till de
arbets- och praktikplatser som har varit aktuella. Den huvudsakliga anledningen till varför extern
utvärderare har valt att ändå exkludera miljöintressenten i analysen är dess grad av deadweight, det
vill säga att dessa resor skulle med största sannolikhet att ha utförts ändå. Med det menas att
deltagarna säkerligen hade haft någon form av resor till andra aktiviteter inom ramen för att få
försörjningsstöd eller aktivitetsersättning. Det är anledningen till varför miljön inte har valts att
inkluderas in den analysen även om miljöpåverkan är en central del av en SROI-analys.

12

https://www.arbetsformedlingen.se/Om-oss/Statistik-och-publikationer/Statistik/Manadsstatistik.html
Produktionsskolan/Ung till ung | Fritid- & Folkhälsoförvaltningen| Borås Stad

Sida 16

4

Insatser

Fokus för analysen är att få fram det socioekonomiska värdet för projektet genom dess verksamhet
det vill säga dess värde projektet skapar för deltagaren och Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen. Med
insats syftar det på en resurs som har varit nödvändiga för att upprätthålla projektet. Resurserna kan
vara såväl monetära som icke-monetära. Den icke-monetära insatsen behöver därför omvandlas till
en monetär term eftersom det är nödvändigt för att fullfölja SROI-analysen. I nedanstående SROIanalys används uteslutande monetära termer.
Insatser
Intressent

Typ av insats

Värdet av insatsen

Deltagare

Tid och engagemang

0 kronor

Fritid &
Folkhälsoförvaltningen

Delfinansiering av projektet, i form av
löner, lokaler, OH-kostnader etcetera.

1 090 600 kr.

Sociala
investeringsmedel

Projektfinansiering

3 835 200 kr.

TOTALT

4 925 800 kr.
Tabell 5: Insatser I ekonomiska termer för projektet.

Initialt hade projektet en totalbudget på 4,1 miljoner kronor, men hela projektbudgeten har inte
använts. Under projektets gång har resurser i form av övrig ordinarie personals arbetstid används.
Summan ska därför inkluderas i totalkostnaden.
Förklaringar till värdena
Deltagarna lägger ner tid och engagemang för att kunna uppnå målsättningarna i projektet. Att
deltagarnas insats är värderad till 0 kronor i analysberäkningarna beror inte på att deras tid är
”mindre värd” än övrigas tid, utan helt enkelt för att hela projektsatsningen är till just för dem. Det
innebär att deltagaren kan betraktas som ”konsument” till Produktionsskolan.
En kostnadspost som ej är med i ovanstående tabell är det stöd deltagaren har fått under sin
inledande praktikperiod. Dessa kostnadsposter (t.ex. aktivitetsstöd) har inte tagits med anledning av
att projektet har till antalet involverat 39 deltagare, vilket är en liten grupp av den totala
populationen i Borås Stad som får någon form av ersättning. Ersättningen har också erhållits under
en kort period (endast under praktikperioden), samt att deltagaren hade med största sannolikhet fått
denna ersättning vare sig hen hade varit med i Produktionsskolan eller ej.
Summa summarum har projektet kostat 4 925 800 kronor. Per deltagare blir det en kostnad 126 302
kronor.
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5

Effekter, indikatorer och proxytermer

I genomförandet av en SROI-analys är användandet av en beviskedja central. Beviskedjan visar på
vilka insatser som används i projektet. Dessa bryts ner i aktiviteter som leder till resultat, effekter och
påverkan. Tillsammans ska dessa förklara hur analysobjektet skapar värde.

Figur 3: Beviskedjan
Med effekter syftas det på att söka förklaringar till konsekvenserna av aktiviteterna det vill säga på
vilka sätt förändras deltagaren genom att vara med i projektet. Med indikatorer syftas det på en
mätbar företeelse som visar eller indikerar ett tillstånd, om projekt har nått sina målsättningar (de
resultatmål som projektet har uppsatt). Effekterna i sin tur ska uppkomma som en följd av att
resultaten har uppnåtts. I Produktionsskolan har intervjuer där deltagaren själv fått göra en
bedömning av sitt utvecklande varit den centrala metoden, det vill säga extern utvärderare har
använt en subjektiv bedömning. För intressenten Borås Stad har direkta mätningar använts för att
fastställa effekterna. Med direkta mätningar handlar det om att fastställa ökade/minskade kostnader
och intäkter. I det här fallet minskade kostnader för försörjningsstöd.
Proxyterm är begreppet för en monetär uppskattning av hur mycket en effekt är värd för en individ
eller en organisation. Det är en inexakt representation av något, men ändå så pass nära att det är
användbart att nyttja. De proxytermer som har använts i den här analysen beskrivs nedan under
respektive intressent.

5.1

Deltagare

Projektet har arbetat med 39 deltagare. Deltagaren har erhållit individuell coachning, praktik,
möjligheter att studera, körkortsundervisning med mera med målsättningen att komma
tillbaka/komma in på arbetsmarknaden eller i reguljär utbildning. Det kvalitativa perspektivet (mjuka
värden), det vill säga. vilka effekter som projektet ska ha genererats hos deltagaren är:
•
•
•
•

”Tron på sig själv”, ökad självkänsla/självförtroende.
Ökat socialt välbefinnande, att kommunicera med att människor.
Ökat initiativförmåga, ta sig an nya uppgifter och utmaningar.
Ökad positiv inställning till att påbörja studier.
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•

Upplevelser av att känna sig närmre arbetsmarknaden.

5.1.1

Deltagarnas upplevelse av projektdeltagandet

Intervjuer är en kvalitativ metod där utgångspunkten är att verkligheten kan uppfattas på många
olika sätt och att det därför inte finns någon absolut och objektiv sanning. Fördelen med metodiken
är att utvärderingen kan gå mer på djupet. Det metodologiska upplägget av intervjuerna bestod av
de två metoderna som går under namnet processbeskrivning och processanalys med stöd av SSD.
Intervjuer som metod
Intervjuer som metod speglar alltid ett resultat av ett samtal på en viss plats och vid ett visst tillfälle.
Det går inte att fullt ut generalisera dess resultat eftersom den ger en begränsad bild av ett fenomen.
Hänsyn måste också tas till vad som benämns som Matteuseffekten.
Matteuseffekten är ett begrepp som den amerikanske sociologen Robert K. Merton myntade redan
1968. Han utgick från Matteusevangeliet 25:29: ”Var och en som har, han skall få, och det i överflöd,
men den som inte har, från honom skall tas också det han har.” Hans tes innebar att redan
etablerade forskare får mer uppskattning för sina resultat än mindre etablerade kolleger som
presterar på samma nivå. De redan mer etablerade forskarna kan använda sitt redan goda renommé
för att skaffa sig än mer uppskattning. Begreppet är applicerbart på många andra områden, inom
utvärdering och i urvalsprocessen skulle det kunna fungera på följande sätt:
•
•
•
•

Personer som har tid deltar i större utsträckning.
Personer med motivation och kunskap deltar i större utsträckning.
Personer som har energi och ork deltar i större utsträckning.
Personer som har ”lyckats” vill gärna återberätta sin historia för andra.

Dessa parametrar kan vara en förklaring till varför några av de slumpvist utvalda deltagarna aldrig
återkopplade alternativt med bestämdhet sade sig inte vilja delta i en intervju (någon djupare analys
kring frågan har inte gjorts, men lyfts här för att skapa medvetenhet hos läsaren).
Deltagarurvalsprocess
Intervjuer har genomförts med tio projektdeltagare, som förutom att besvara en självskattning har
fått berätta om deras totala upplevelse av Produktionsskolan. Det motsvarar cirka 25 procent av
totala målgruppen (39 deltagare). Vid tillfället för intervjuerna hade 38 personer deltagit i projektet
under varierad tid. För att vara aktuell för en intervju var deltagaren tvungen att uppfylla ett antal
grundkriterier. Urvalsprocessen har gått till på följande sätt:
I första skedet gjorde projektledarna ett urval utifrån fyra kriterier. Deltagaren ska:
•
•

Ha deltagit i projektet i minst 3 månader. (åtta stycken hade deltagit i över 1 år).
Ha tillhört målgruppen Spår 1, unga vuxna 18–29 år (9 vuxna deltagare föll bort).
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•
•

Tillsammans med de övriga nio utvalda deltagarna representera en heterogen grupp inom de
3 olika avdelningarna i projektet samt representera en jämn könsfördelning.
Ha varit tillgänglig för en fysisk intervju.

2. Därefter gjordes ett slumpmässigt val på resterande 19 deltagare som ska ha uppfyllt följande
kriterier:
•
•

Ha deltagit i projektet minst 3 månader.
Ha tillhört målgruppen Spår 1 (unga vuxna 18–29 år).

Ur den totala gruppen på 19 deltagare som utgjorde både utvalda samt slumpvalda deltagare valde
10 av 12 tillfrågade deltagare att ställa upp på intervju.
För att komplettera intervjuresultaten har ett enkätverktyg använts, nämligen KASAM-enkäten.
KASAM mäter Känslan av sammanhang och försöker förklara varför vissa människor, trots att de
utsätts för olika stress, ändå strävar mot den positiva polen mellan hälsa och ohälsa. KASAM
utvecklades av Aaron Antonovsky (1923–1994), som var professor i medicinsk sociologi vid Ben
Gurion University of the Negev, Beersheba (Israel). Antonovsky ansåg att för att en person ska klara
av motgångar och bibehålla en god hälsa samt tillägna sig de erfarenheter man gör på ett positivt
sätt, så behöver tillvaron vara sammanhängande. Enligt Antonovsky är det möjligt när tillvaron görs
Begriplig, Hanterlig och Meningsfull. Han utvecklade därför ett formulär som mäter graden av
KASAM och de tre nämnda komponenterna. Höga värden innebär att individen har en stark känsla av
sammanhang och därmed en hög förmåga att hantera utmaningar. Detta skulle kunna leda till att de
inte upplever stress på samma sätt som personer med lågt KASAM och därför lyckas de bibehålla en
god hälsa.
Mätinstrumentet har använts i åtskilliga studier och dess validitet och reliabilitet har testats i över 20
olika länder. 13 Det bör ändå noteras att KASAM:s psykometriska egenskaper har i senare forskning
blivit något ifrågasatt då det inte visar ett stabilt värde över tid, från vuxen ålder till livet slut det vill
säga tvärtom vad Antonovsky ville påvisa i sin teori. 14 Att använda instrumentet i Produktionsskolan
är ändå lämpligt, just utifrån att det är en ung målgrupp där möjligheterna till påverkan är större.
KASAM-redovisning
KASAM-enkäten består av 29 påståenden, där varje påstående besvaras utifrån en 7-gradig skala.
Enkäten mäter en deltagarens upplevelse av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 15
Enkäten har besvarats vid tre tillfällen, som ett sätt att kunna få input om det sker en förändring.
Kortfattat information om hur KASAM-värdena ska tolkas:
13

14

15

Rodrigues MA, Szupinski Quiroga S & Bauer HM (1996). Breaking the silence. Battered women's perspectives
on medical care. Archives of Family Medicine 5, sida 153–158. USA: University of California-San Francisco.
Jakobsson, U. (2008). KASAM-instrumentets utveckling och psychometriska egenskaper - en översikt. Vård i
Norden, 28, sida 53–55.
KASAM-enkätens utformning och en mer detaljerad beskrivning av hur resultaten ska tolkas återfinns i
Antonovskys bok. Läsaren hänvisas till denna för mer information. Antonvsky, Aaron (1987): Hälsans
mysterium, bokförlaget Natur & Kultur: Stockholm. ISBN: 978-91-27-11027-4
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Riktlinjer för att tyda KASAM
Om en deltagare erhåller ett KASAM-värde under 100 indikerar det behov av hjälp att på ett
strukturerat vis upprätta och påbörja genomförandet av en personlig handlingsplan etcetera.
•

•

•

B-värde lägre än 35: Tyder det på att den vardagliga livssituationen är mer komplex än vad
man för tillfället har intellektuell ork att klara av. Ibland orsakas svagt B av alltför många
negativa och oroande tankar, oförmåga att själv styra sina reaktioner, svagt självförtroende.
H-värde lägre än 35: Pekar på tillitsbrist och resurssvaghet i förhållande till vardagens krav.
Kan stå för både otillräcklig kompetens, dålig ekonomi, bristande samhörighet eller att man
blivit överrumplad av livets komplexitet när jobb, familj, ekonomi med mera ställer större
krav än vad personen för närvarande mäktar med. Självförtroende är en aspekt av H.
M-värde lägre än 30: Tyder det på bristande engagemang i de vardagliga situationer som
man befinner sig i. Låga poäng kan också bero på depression och emotionell utmattning.

De resultat som presenteras har sedan vävts in i bedömningen av deltagarens berättelser, som
förmedlades under intervjuprocessen. Detta som ett sätt att stärka upp tillförlitligheten av
utvärderingens slutsatser och vilken påverkan projektets har haft på den enskilde individen.
KASAM-enkätens resultat
Antalet
inlämnade enkäter

Totalt

Begriplighet

Hanterbarhet

Meningsfullhet

Vid inskrivning

14

108

33

33

38

Halva perioden

11

118

37

36

41

Vid utskrivning

9

118

37

35

43

Tabell 6: KASAM-värden för deltagare i Produktionsskolan.
Deltagarens upplevelse av projektet
Att fånga deltagarens upplevelse av projektet har ägt rum med stöd av processbeskrivningsmetodiken. 16 Metodiken innebär att beskrivning och analys av ett förlopp genomförs med stöd av
främst intervjuer. Ur förloppsbeskrivningen söks de gemensamma nämnarna/teman.
Processbeskrivning fokuserar på att identifiera, systematisera och dokumentera en förändring. Såväl
positiva som negativa, väntade och oväntade förändringar är i fokus.
Deltagaren har med egna ord fått beskriva den upplevda förändringen genom sitt deltagande i
Produktionsskolan. För att det ska vara möjligt var extern utvärderare tydlig med att förklara att
samtliga frågor ska besvaras med utgångspunkt i hur deltagaren upplevde sin vardag innan
deltagandet i projektet. Flera av dem beskrev tiden före projektet som rutin- och händelselös utan
framtidsutsikter, vilket följande deltagarcitat symboliserar:

16

Eriksson, Bengt G & Karlsson, Per-Åke (2016): Att utvärdera välfärdsarbete, 2 uppl. Malmö: Gleerups
Utbildning AB. Kap 8. ISBN: 978-91-40-69168-2
Produktionsskolan/Ung till ung | Fritid- & Folkhälsoförvaltningen| Borås Stad

Sida 21

”Min vardag innan detta var väldigt händelsefattig och jag såg ingen mening med den. Jag tog inte
på mig några speciella åtaganden, jag var väldigt självcentrerad … jag gick upp när jag kände för det,
drack kaffe och gick och lade mig när jag kände för det. Det blev lite den här känslan av att vara
frånskild från världen … det känns väldigt halvdeprimerat.”
All indata från intervjuerna har systematiskt kodats och därefter har slutsatser dragits. I det följande
presenteras de återkommande teman som uppkom i samtalen med deltagarna. Dessa ska ses som de
gemensamma nämnarna och sammanfattar de centrala förändringarna som har uppstått hos
målgruppen. Projektledningen kan jobba vidare med dem för att undersöka möjligheterna till
implementering på organisationsnivå.
•

•

•

Det individuella perspektivet, nästintill samtliga uppgav att det unika med
Produktionsskolan är att det har varit ett individbaserat upplägg det vill säga att personalen
alltid har utgått från den enskilde deltagarens behov och möjligheter.
Det sociala perspektivet, att ha fått vara på en arena där det har funnits möjlighet att träffa
andra individer med liknande förutsättningar och bakgrund. Det har gjort att deltagaren inte
upplever sig som ensam med sina utmaningar.
Rutiner och ansvar. Deltagaren återberättade hur perioden i Produktionsskolan har inneburit
möjligheter till coachning som har genererat stärkt ansvarstagande och förändrade
vardagsrutiner.

5.1.2 Självskattning/Effektutvärdering – Sammanfattande resultat
Utvärderingens upplägg har inslag av så kallad processanalysmetodik och då med stöd av SSD –
Single System Design, vilket innebär att varje utvärderingsenhet (deltagaren) under en tidsperiod
jämförs med sig själv i relation till något i förväg bestämda avseenden. I det här fallet deltagarens
upplevelse av sin vardag innan deltagandet i Produktionsskolan. 17
Bestämda avseenden i det här fallet har varit fem parametrar som ligger i linje med
Produktionsskolans huvudsakliga målsättning: Ett hållbart koncept alt. modell för minskad ohälsa hos
unga, 16–29 år som lever i ett utanförskap. Mätning har skett med stöd av en självskattning. För att
den ska vara komplett behöver den göras vid flera tillfällen och efter att insatser (milstolpar) för
respektive deltagare har fastställts, därav begreppet ”inslag” av SSD-metodiken. I det här fallet har
det inte varit aktuellt, främst på grund av att utvärderingen blev en del av projektet efter att det
hade pågått i cirka två år. För att kunna hantera detta gav extern utvärderare inledningsvis tydliga
instruktioner till den intervjuade att självskattningen ska göras i relation till hur hen upplevde sin
situation innan sitt deltagande i Produktionsskolan (för att kunna mäta förändring över tid). Mest
optimalt hade varit om deltagaren hade besvarat självskattningen inför sitt projektdeltagande. Inom
psykologin återfinns begreppet ”hindsight bias – efterklokhet”. Forskningen visar att människan
återkommande tenderar till att förändra sin syn på det förgångna, även om det skulle finnas underlag
som visar på den faktiska sanningen. 18 I det här fallet kan det naturligtvis innebära att deltagaren
17
18

Ibid. Kap. 9
Kahneman, Daniel (2012): Thinking, Fast and Slow. London: Penguin Books. ISBN: 978-01-41-03357-0
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”målar upp” en mer negativ bild om sitt förgångna än vad som faktiskt har varit fallet. Det har tagits i
beaktande när extern utvärderare har bedömt vilken påverkan projektet har haft på deltagaren (se
vidare avsnitt 6).
Självskattningen ligger till grund för att kunna sätta ett monetärt värde på de fastställda individuella
effektintentionerna. Extern utvärderare har under våren 2017 genomfört 10 intervjuer där
deltagaren på egen hand fick bedöma projektets påverkan och förklara på vilka sätt de upplevde att
projektet har påverkat dem. 19 För att kunna bedöma detta fick deltagaren själv skatta effekterna
utifrån projektets betydelse utifrån en skala 1–10, där 10 var högsta betyg. Deltagaren fick
information om att värdet 5 i betygsskalan skulle indikera ett neutralt värde, det vill säga att
deltagare står på densamma plats som innan sitt projektdeltagande (före-efter mätning). Ett högre
värde än fem tyder på att projektet har haft en betydelse för deltagaren, medan ett värde under 5
har det resulterat i det sämre. Till varje uppgett självskattningsvärde gav också den intervjuade en
motivering. Dessa beskrivs nedan som citat.
En sammanställning av påståendena visar på följande:
Självskattning, deltagare
Påstående

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Ökad självkänsla/självförtroende

8

8

10

10

9

9

9

8

6

8

Ökat socialt välbefinnande

5

9

10

9

5

10

8

7

5

7

Ökat initiativförmåga

8

9

8

8

5

8

9

8

5

8

Ökad positiv inställning till studier

10

8

8

5

7

5

7

5

5

6

Känner sig närmre arbetsmarknaden

8

8

8

5

10

6

9

10

5

7

Tabell 7: Redovisat poäng per påstående och per deltagare.
Resultatet visar att det råder inga tvivel på att Produktionsskolan har haft en stor påverkan på
målgruppen. Nästkommande tabell visar genomsnittet per påstående det vill säga totala poängen
genom antalet deltagare och hur mycket det har stigit i förhållande till det neutrala värdet 5, som
symboliserar att projektet har vare sig haft en positiv eller negativ påverkan (i relation till deltagarens
upplevelse innan deltagande i Produktionsskolan).
Påstående
Ökad självkänsla/självförtroende
Ökad tro på sig själv
Ökat socialt välbefinnande
Ökat initiativförmåga
Ökad positiv inställning till studier
Känner sig närmre arbetsmarknaden

Genomsnitt

Värdeförändring

8,5
7,50
7,50
7,60
6,60
7,60

+3,50
+2,50
+2,50
+2,60
+1,60
+2,60

Tabell 8: Genomsnittet per påstående & värdeökning utifrån neutrala värdet 5.
19

Att inte samtliga deltagare intervjuades beror bl.a. på resurser och tid samt också att intervjuerna började
efter 5–6 samtal följa ett gemensamt mönster. Det är därför fullt rimligt att anta att en majoritet av hela
deltagargruppen skulle ha besvarat frågorna på ett liknande sätt.
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I intervjuerna fick deltagarna motivera varför de gav de bedömningar som gjordes. Nedan lista några
citat från intervjuerna som visar på hur de tänkte när omdömena gavs (fler citat återges därefter vid
varje avsnitt):
”Det har det gjort och det tror jag beror på att jag har en struktur i vardagen, den är viktigt för mig
och min son. Man har ju mer socialt samspel än vad jag tidigare hade.”
”Det hänger nog ihop med självkänslan. Jag vet inte om det har med Brygghuset, men jag står nu upp
mer för sig själv, det har jag lärt mig att göra. Det är ingen annan som kommer stå upp för mina
åsikter. Jag kan säga ifrån och ge mig åsikt.”
”Det har det gjort, aldrig tidigare sett mig som en pluggmänniska men nu när jag ser att det finns en
möjlighet så tror jag att jag kommer göra det. Till hösten, en 7a sätter jag.”
”Jag hade innan projektet hade jag väldigt dåliga matvanor, sov väl till 14.00 och vaken till 02.00. Till
saken är att jag tog dagen som den kom men nu har jag mer rutin.”
”Jag var väldigt anti-skolan innan Brygghuset men tillsammans med andra här blev det bra. Nu
kompletterar jag mina gymnasiebetyg … de [personalen] har sått frön.”

5.1.3 Värdering av ovanstående effekter
Nästa steg är att sätta ett värde på ovanstående effekter. I den här fasen exkluderas upplevelsen av
en förändrad inställning till studier. Förändrad inställning till studier har varit mycket beroende av
individens utgångsläge vid inträdet i projektet. Det har till exempel funnits deltagare som inte alls har
varit intresserade av studier utan endast efterfrågad någon form av jobb, deltagare som hade en
formell gymnasial utbildning med mera. Att ändå försöka få dem att bli studieintresserade har då
inte varit ett primärt syfte. Utgångsläget har alltid varit individens önskemål och att då försöka få
dem att påbörja studier skulle vara kontraproduktivt. Vad gäller påståendet om att deltagaren har
fått stärkt känsla av att ”tro på sig själv”, att framtiden kommer att bli bra är ett påstående som
tangerar ökad självkänsla/självförtroende. Att beräkna värdet på detta påstående skulle innebära en
”dubbelvärdering”, det vill säga insatsen skulle värderas två gånger. De resterande effekterna har
förvandlats till ett ekonomiskt värde. De beskrivs nedan som proxytermer, för respektive effekt och
med en tillhörande förklaring. Utfallet, det vill säga hur många av de intervjuade som har upplevt
effekten har bedömts på följande sätt:
Om en deltagare har besvarat självskattningsfrågorna men ett omdöme mellan 6–10 har extern
utvärderare gjort bedömningen att effektintentionerna har påverkats positivt. 20 Om en deltagare har
besvarat 5 i omdöme har inte projektet haft någon betydelse utan värdet är neutralt, det vill säga det
är varken bättre eller sämre än vad det var innan deltagandet i projektet. Ett omdöme mellan 1–4
20

Extern utvärderare har använt sig av en försiktighetsprincip det vill säga undvika glädjekalkyler. Detta för att
upprätthålla högsta trovärdighet. Därav viktigt att poängtera att utfallet är resultatet innan avräkning av
deadweight, tillskrivning och förflyttning har gjorts, mer om det under avsnitt 6.
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tyder på att projektet snarare har utvecklat deltagaren i negativ riktning. Tiden i Produktionsskolan
har i sådana fall gjort att deltagaren upplever att det är sämre än vad det var innan sitt deltagande.
Att notera är ändå att ingen uppgav några sådana värden.
Ökad självkänsla/självförtroende
För att finna en lämplig proxyterm för ökad självkänsla har extern utvärderare jämfört proxytermer
använda i andra SROI-analyser på liknande projekt. Flera av dem lyfter bl.a. fram att från att ha en
väldigt låg självkänsla och ständigt tryckas ned av samhällets attityder till att få ökad självkänsla,
krävs täta professionella terapisamtal under lång tid. Lämplig proxyterm som har lyfts fram är
kostnaden för sådana samtal hos en utbildad samtalsterapeut. Extern utvärderare har kontrollerat
Göteborgs Psykoterapiinstituts priser. Priset är 850 kronor för ett inledande samtal/timme, därefter
sätts priset i relation till den egna inkomsten. 21 För att inte överdriva kostnaden har extern
utvärderare beslutat att använda sig av densamma timpenningen, 850 kronor för alla samtal som en
deltagare har haft under sin projektperiod. I genomsnitt har deltagaren varit inskriven i
Produktionsskolan i en period på 36 veckor (9 månader). Av projektgruppen har information erhållits
att deltagarna har haft cirka 24 individuella samtal. Det är samtal som har varit planerade med fokus
på deltagarens utveckling, ej samtal som kan ha uppstått i vardagen.
Kostnaden för ökad självkänsla/självförtroende för en deltagarperiod på 9 månader blir:
24 sessioner x 850 kronor = 20 400 kronor.
”JA, jag känner mig mer mogen med anställningen. Det gjorde att jag tog tag i min psykiska ohälsa så
det har bara varit positivt.”
”Vi gjorde en handlingsplan på vad jag skulle uppnå med att var med här … att jag skulle bli en del av
ett sammanhang. Sedan kom mycket personligt till mig, jag har fått en bekräftelse på att jag behövs
… det är viktigt, för att få en rutin på livet.”
”Att det har varit så pass individbaserat är jättebra, att jag kunde få bestämma själv. Vi gjorde som
så att vi beslutade att jag skulle göra praktik kombinerat med att läsa upp studier. Jag fick också tid
till att göra min ansökan till [namn].”

UTFALL
Av de tio intervjuade deltagarna uppgav samtliga ett värde över fem på den 10-gradiga skalan det vill
säga deras självkänsla och självförtroende har ökat. Det motsvarar 100 procent.
Ökad socialt välbefinnande
Ökat socialt välbefinnande handlar om att bygga nätverk och skaffa en värdefull fritid till exempel
genom att träffa andra. I projektet har personalen löpande förekommit som bollplank och
samtalspartner vid frågor och funderingar som inte bara rör projektet utan deltagarens allmänna
tillstånd. Produktionsskolan har också bedrivits på Brygghuset alternativt Lundby Park där den
21

Göteborgs Psykoterapiinstitut, 2007. http://www.gpsi.se/index.php
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enskilde deltagaren har haft möjlighet att möta andra med liknande förutsättningar och behov.
Tillsammans har det genererat en miljö som karaktäriseras av ”liv och rörelse” där deltagarna har
blivit ”sedda”.
Ett passande referensvärde (proxyterm) för ökat socialt välbefinnande kan då vara kommuners egna
arbetsplatsträningar. I samtal med projektledningen fick extern utvärderare information om att
Borås Stad har en arbetsplatsträning som går under namnet Återbruket. Det är en second
handverksamhet för bland annat begagnat byggmaterial, kontorsmöbler, möbler, prydnadssaker,
porslin och diverse hushållsartiklar. Återbruket är en arbetsplats med huvudsakligen arbetsträning
och kompetenshöjande verksamhet som innefattar ett flertal olika arbetsplatser. Verksamheten
riktar sig till personer som är 18–64 år och står utanför ordinarie arbetsmarknad. På årsbasis
tillhandahåller verksamheten 120 platser, med ett genomflöde upp till 180 personer.
Priset för att hålla den verksamheten i gång under ett kalenderår per person är 68 300 kronor
(baserat på 2016 års värde, 180 personer). I den här summan ingår alla kostnader för Borås Stad så
som löner till ordinarie personal, bilar, lokaler etcetera. I summen ingår ej den ersättning deltagaren
får genom sitt deltagande (exempelvis via Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen). 22
I relation till Produktionsskolan och den genomsnittstid (9 månader) som en deltagare har varit med i
projektet motsvarar: (68 300 kronor/12 mån) * 9 mån = 51 225 kronor.
”Mitt sociala, kompisar och så har blivit bättre sedan jag började här … men framförallt senaste året.
Det jag kan känna nu är att jag är mer social på ett moget sätt, jag har blivit vuxen i mitt talande.”
”Det har det … det här är hela grunden till min utveckling. Jag har ju lärt mig hur jag ska hantera
människor och möta olika människor. Jag tror att mina föräldrar skulle säga att de ser att jag kan, att
jag kan sitta ner och kommunicera med min [föräldranamn] nu efter jobbet.”

UTFALL
Av de tio intervjuade ansåg sju av dem att deras sociala välbefinnande har ökat under perioden som
de har varit med i Produktionsskolan, det vill säga 70 procent.
Ökad initiativförmåga
Ökat initiativförmåga kan syfta till att våga bryta inre gränser. Ett sätt att uppnå detta är att delta i
coachning/delta i ett coachande förhållningssätt. Proxytermen för ökad initiativförmåga kan anses
vara kostnaden för coachning. Extern utvärderare har fört ett samtal/dialog med extern part med
mångårig erfarenhet inom coachning både inom arbetslivet, idrottsvärlden samt personlig utveckling
och fått informationen om att det är mycket svårt att kunna sätta ett fast värde på ökat
initiativförmåga eftersom det bygger mycket på coachens förhållningssätt och kunnande. Ett första
tecken på att en individ stärker sin initiativförmåga kan upptäckas redan efter en timme, men att
hålla det kvar på längre sikt kräver insatser under en längre tid.
22

Indata har erhållits av Hans Johansson, verksamhetschef vid Arbetslivsförvaltningen Borås Stad (sept-17).
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För att göra en försiktig bedömning av kostnaden har extern utvärderare undersökt priset för
åtminstone en veckas coachutbildning. På hemsidan utbildning.se finns det flera olika
kostnadsförslag, men cirka 40 000 kronor kan anses som rimligt. 23 För den summan går det att köpa
en coachningskurs på fem-åtta dagar. Återigen är det värt att poängtera att summan är mycket lågt
räknat. Extern utvärderare gjorde också en sökning på google.se efter priser för att erhålla coachning
riktat mot privatpersoner och fick fram uppgifter om att timkostnaden verkar vara i intervallet 1100
kronor - 1500 kronor. 24 Det motsvarar ungefär densamma kostnaden för en veckas coachutbildning.
”Jag tycker att jag har blivit mer självsäker. Här är alla öppensinnade och det är alltid okej att vara sig
själv. Man blir behandlat med respekt och när jag kan vara mig själv, stärker det mig. [Utbildningen]
hade jag nog inte vågat innan. Det har jag fått stöttning i att göra.”
”Nu har jag fått mer ansvar … det har blivit bättre. Det märktes att jag fick mer att säga till nu än vad
det har varit tidigare. Min roll har blivit större och mer utmanande.”

UTFALL
Av de 10 intervjuade deltagarna ansåg åtta av dem att deras initiativförmåga har stärkts genom att
delta i Produktionsskolan, det vill säga 80 procent.
Känner sig närmre arbetsmarknaden
För att sätta ett värde på hur mycket en ökning känslan av att befinna sig närmre arbetsmarknaden
är värt, tar proxytermen sin utgångspunkt i kostnaden för motsvarande effektintention på annat
ställe. Arbetsförmedlingen erbjuder en mängd olika insatser för att öka anställningsbarheten för
människor som står långt från arbetsmarknaden. I jobb och utvecklingsgarantin kan arbetsgivare få
en ersättning för att erbjuda arbetssökande praktik, arbetsträning eller sysselsättning. På så sätt
hjälper det personer som varit utan arbete en lång tid att komma tillbaka till arbetsmarknaden.
Anordnaren får ett anordnarbidrag på 210 kronor per person och dag. Därutöver erhålls ersättning
för merkostnader, till exempel för handledning, utrustning på 150 k per person och dag. Det finns
också möjlighet att få ytterligare stöd på upp till 300 kronor per person och dag, en ersättning som
kan erhållas om det bedöms som nödvändigt med fördjupat stöd. Stödet utbetalas under sex
månader med möjlighet till förlängning upp till 12 månader. 25
Återigen används försiktighetsprincipen i bedömning av totalt stöd, varför beräkningen sker på
endast anordnarbidraget och merkostnadsbidraget det vill säga totalt 360 kronor per person och dag
(exkluderat är extra stödet på upp till 300 kronor). Den genomsnittliga tiden som en person har varit
med i Produktionsskolan uppgår till 9 månader. Stöd är möjligt att få genom Arbetsförmedlingen i
23
24

25

Sökning gjord oktober-17 bland cirka 5-10st aktörer som erbjuder tjänster inom coachning och ledarskap.
Sökning på Google.se med orden ”coachning kostnad”. Nedan listas två referensexempel på prisuppgifter:
http://www.annavilkas.com/pris/
http://www.kallenbergcoach.se/priser.html
https://www.arbetsformedlingen.se/download/18.4b7cba481279b57bec180001128/job_ag.pdf
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upp till 12 månader. En deltagare i Produktionsskolan har varit involverad i projektet i genomsnitt 9
månader.
Totalkostnad för denna åtgärd för en 9 månaders period blir 360 kronor x 188 arbetsdagar (helger ej
inkluderade) = 67 680 kronor.
Per månad blir kostnaden 7520 kronor. Antalet arbetsdagar, 188 stycken, är beräknat på 2017-siffror
som visar att det är totalt 251 arbetsdagar. I genomsnitt per månad 20,9 dagar. 20,9 dagar * 9
månader = 188,2 dagar det vill säga 188 dagar.
Förutom sysselsättning är behovet av någon form av kompetensutveckling mycket vanligt bland
målgruppen för att öka anställningsbarheten. Endast någon form av sysselsättning är inte alltid
tillräckligt då många saknar såväl fullständig grundskoleutbildning eller gymnasiekompetens. Enligt
statistik från Skolverket var den totala kostnaden per elev i grundskolan i genomsnitt 100 100 kronor
för hela kalenderåret. För en elev på gymnasieskolan var motsvarande summa 114 900 kronor. 26 I
Produktionsskolan har det funnits möjlighet att till exempel delta i körkortsteori och att komplettera
sin grundskola-/gymnasieutbildning med upp till 50 procent av arbetstiden. Det innebär att
deltagaren har inom ramen för sitt deltagande i produktionsskolan haft en möjlighet till att få
utbildning till ett värde av cirka 20 157 kronor. Denna summa har räknats fram på följande sätt:
Genomsnittskostnaden för elever på såväl grundskolan som gymnasium är: (100 100 kronor +
114 900 kronor) /2 = 107 500 kronor. Kostnaden per kalendermånad/elev är 107 500 kronor/12
månader = 8 958 kronor. I Produktionsskolan har deltagaren haft möjlighet att komplettera
utbildning upp till 50 procent av heltidsstudier. Det är endast ett fåtal som har haft studier på 50
procent. Av projektledarna har information erhållits att det har varit mer vanligt att deltagaren har
läst något enstaka ämne upp till högst 25 procent av sin anställningstid. Av försiktighetsskäl har
extern utvärderare därför valt att räkna på en kostnad motsvarande 25 procent av den totala
kostnaden för heltidsstudier det vill säga 2 239 kronor/månad. En deltagare har varit i genomsnitt
med i Produktionsskolan i cirka 9 månader, vilket blir en kostnad på (2 239 kronor * 9 mån) ≈ 20 151
kronor.
En motsvarande summa på cirka 20 151 kronor för kompetensutveckling bör därför upplevas som
rimlig för att kunna ta vissa steg närmre arbetsmarknaden. Proxytermen för att känna sig närmre
arbetsmarknaden blir sammanlagt 67 680 kronor + 20 151 kronor = 87 831 kronor.
”De har stöttat mig mycket i det här … att jag ska tro på mig själv, att jag kommer att fixa det.
Körkortslektioner har jag fått göra under arbetstid och att jag har klarat det här med körkortet det
har stärkt mig. Jag kommer att vilja läsa vidare på [utbildningsanordnare].”

UTFALL
Av de tio intervjuade deltagarna ansåg åtta av dem att perioden i Produktionsskolan har gjort att de
kommit närmre arbetsmarknaden, det vill säga 80 procent.
26

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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5.2

Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen

Borås Stad, Arbetslivsförvaltning kan mäta förändringen av Produktionsskolan genom att visa på hur
mycket kostnaderna för försörjningsstöd har minskat. 27 Borås Stad betalar i genomsnitt ut 5008
kronor i försörjningsstöd per individ per månad. 28 På en genomsnittlig deltagarperiod på
motsvarande 9-månader uppgår kostnaderna för försörjningsstöd på sammanlagt 45 072 kronor.
Av dessa 39 deltagare hade 17 personer försörjningsstöd i samband med att de påbörjade sitt
projektdeltagande. Under september-17 hade en av dem fortsatt försörjningsstöd. Det innebär att
försörjningsstödet har för de 17 personer som initialt hade försörjningsstöd sjunkit med 94,1
procent. Varje person som tar steget från försörjningsstöd till egen försörjning innebär en minskad
kostnad för kommunen på genomsnitt 5008 kronor/månaden. För en genomsnittlig deltagarperiod
på 9 månader innebär minskningen 45 072 kronor och motsvarar proxytermen.
Det innebär att försörjningsstödet för Borås Stad har minskats med 721 152 kronor (16 personer *
45 072 kronor) genom projektsatsningen innan avräkning för deadweight och förflyttning har gjorts
(se avsnitt 6.1).

UTFALL
Av de deltagare som hade försörjningsstöd vid projektstart är det endast en av dem som fortfarande
upprätthåller försörjningsstöd, det vill säga ett utfall på 94,1 procent (obs. innan avräkning av
deadweight och förflyttning).

27

28

Observera att här endast kostnaden för försörjningsstöd tas med i beräkningen. Hade beräkningen tagit
hänsyn till hela Borås Stad hade summorna blivit annorlunda då eventuella skatteintäkter hade
behövts tagits med i beräkningarna.
http://www.socialstyrelsen.se/statistik/statistikefteramne/manadsstatistikomekonomisktbistand (aug-17)
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Effekter, indikatorer och proxytermer
Intressent

Insats

Deltagare

Tid

Kommunen

Finansiering
(försörjningsstöd)

Resultat
39 personer har fullföljt
projektet.
Fördelning:
• 17 personer i arbete/
studier.
• 15 personer i annan
insats.
• 7 personer har fullföljt
projektet.

16 av totalt 17 antal färre
personer med
försörjningsstöd

Effekt

Indikator

Utfall

Proxyterm

Värde

Ökad självkänsla/
självförtroende

Självskattning

100 %

Kostnad för handledning/terapi

20 400 kr.

Ökat socialt välbefinnande

Självskattning

70 %

Värdet av enhetskostnad per
person på arbetsplatsträning

51 225 kr.

Ökat initiativförmåga

Självskattning

80 %

Kostnad för coachning,
cirka 40 tim.

40 000 kr.

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

Självskattning

80 %

Andra arbetsmarknadsinsatser
(jobb & utvecklingsgarantin)
plus kompetensutveckling

87 831 kr.

Positiv förändring i form av
lägre försörjningsstöd

Statistik

94 %

Medelvärdet av
försörjningsstödet per 9
månader

45 072 kr.

Tabell 9: Effekter, indikatorer och proxytermer
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6

Påverkan

Deltagare som har varit inskrivna i Produktionsskolan kan ha fått input från andra källor, vilka kan ha
påverkat effekterna, till exempel stöttning från den egna familjen, träffat partner etcetera. Syftet
med detta kapitel blir att försöka förstå hur stor del av de skapade effekterna som beror på
Produktionsskolan och hur stor del som kan ha uppstått genom externa faktorer.

6.1

Deadweight, tillskrivning och förflyttning

Vad hade hänt om projektet inte funnits? Hur lång tid håller effekterna i sig och vad kan anses vara
projektets förtjänst? För att söka svaren på dessa frågor presenteras nedan följande begrepp. Dessa
är:
•

•

•

Deadweight
Deadweight syftar till att försöka uppskatta hur stor andel av en effekt som kan härledas till
andra orsaker än projektet, det vill säga hur stor del av en effekt hade uppstått i alla fall (oavsett
projektdeltagandet).
Tillskrivning
Tillskrivning syftar till att uppskatta hur stor del av respektive effekt som beror på analysobjektet
och hur stor del som beror på andra aktiviteter, individer eller organisationer.
Förflyttning
Förflyttning handlar om hur stor del av effekterna som har förflyttats till eller från andra
individer, organisationer eller uppstått tidigare genom projektsatsningen. Till exempel i
Produktionsskolan har försörjningsstödet minskat för Borås Stad, men utbetalning av ekonomiskt
stöd har ökat hos andra aktörer.

Det handlar om att försöka beräkna hur dessa begrepp förhåller sig till de önskvärda effekterna.
Nedan en sammanfattande tabell, följt av en förklaring till de respektive procenttalen. De effekter
det handlar om är följande:
Deltagareffekter och effekten på kommunnivå:
•
•
•
•
•

Ökad självkänsla/självförtroende.
Ökat socialt välbefinnande.
Ökat initiativförmåga.
Känner sig närmre arbetsmarknaden.
Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd.
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Följande tabell sammanfattar värderingen av deadweight, tillskrivning och förflyttning.

Påverkan
Intressent

Effekt

Deltagare

Kommunen

Deadweight

Tillskrivning

Förflyttning

Ökat självkänsla/ självförtroende

10 %

90 %

0%

Ökat socialt välbefinnande

30 %

50 %

0%

Ökat initiativförmåga

20 %

80 %

0%

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

30 %

60 %

0%

Positiv förändring i form av lägre
försörjningsstöd

10 %

100 %

18,7 %

Tabell 10: Deadweight, tillskrivning och förflyttning per uppnådd effekt
Att notera är att de olika begreppen relaterar till olika saker, varför de tillsammans inte behöver
uppnå 100 procent.

6.1.1

Deltagare

Deadweight ska i första hand beräknas med hjälp av en kontroll-/jämförelsegrupp. Denna grupp skall
bestå av personer som mångt och mycket liknar urvalsgruppen i termer som kön, ålder,
utbildningsbakgrund etcetera. En jämförelse mellan de båda grupperna genomförs över tid för att
kunna göra en uppskattning på vad som troligtvis hade hänt med målgruppen om projektet inte hade
existerat. I det här fallet har det inte varit aktuellt/möjligt att använda sig av en jämförelsegrupp. Den
externa utvärderingen involverades långt senare efter att projektet hade påbörjats, cirka 12 månader
innan projektavslut. Att koppla på en jämförelsegrupp så pass kort inpå projektets avslut skulle ge
missvisande resultat. Istället har deadweight fått beräknats med stöd av de intervjuer som har
genomförts. Extern utvärderare vill poängtera att det här är inte helt optimalt för att skapa
fullständiga tillförlitliga data, men det ger ändå en indikation på vad möjligt deadweight skulle kunna
vara för de olika effekterna som har skapats. Av de 10 deltagarna som intervjuades angav en av dem
värdet 6 på effekten om ökad självkänsla/självförtroende, det vill säga det har blivit en marginell
förbättring. Deltagaren gav en ett mer ”svävande” svar, vilket kan tydas som att det har varit svårt att
veta om det har varit projektets förtjänst eller om den marginella ökningen ändå skulle ha ägt rum på
annat håll. 1 av 10 deltagare motsvarar 10 procent, vilket skulle kunna anses vara effektens
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deadweight. Det bör än en gång poängteras att deadweight bygger på antaganden, eftersom det har
varit svårt att kunna bedöma om en deltagare hade fått tagit del av en annan insats om inte
Produktionsskolan hade erbjudits (hade varit möjligt om en jämförelsegrupp hade kopplats på initialt
i projektet). Sannolikheten får ändå bedömas som relativt hög då såväl Arbetsförmedlingen som
Arbetslivsförvaltningen förutsätter att individer som erhåller någon form av offentligt ekonomiskt
stöd ska/bör delta i aktiviteter som tar dem mot ett arbete alternativt studier. På detsamma sättet
har deadweight beräknats för de övriga effekterna, det vill säga de deltagare som uppgav ett
neutralt, marginellt förbättrat värde har bedömts som deadweight (värde mellan 5–7). Till stöd för
beslutad deadweight har extern utvärderare också nyttjat andra SROI-analyser på liknande
målgrupper.
Tillskrivningen, det vill säga att det är projektet som har skapat påverkan, har bedömts med en hög
grad av försiktighetsprincip. Endast de deltagare som har uppgett ett omdöme mellan 8–10 har tagits
med i beräkningarna. Syftet är att det verkligen ska upplevas som att det är projektets förtjänst att
deltagaren känner som hen gör. Resultatet för de olika effekterna blir för ökad
självkänsla/självförtroende en tillskrivning på 90 procent, effekten ökat socialt välbefinnande får ett
resultat på 50 procent, ökat initiativförmåga blir tillskrivningen 80 procent och känner sig närmre
arbetsmarknaden blev tillskrivningen 60 procent.
I Produktionsskolan har det inte kunnat utrönas några tydliga bevis på att det skulle ha förekommit
någon form av förflyttning av effekterna på deltagarnivå. Anledningen är att samtliga effekter
uppstår som en konsekvens av projektet, vilket också deltagarna själva berättar genom att själva
skatta hur stor påverkan projektet har haft på den enskilde individen.

6.1.2

Borås Stad, Arbetslivsförvaltningen

Deadweight, tillskrivning och förflyttning av effekten minskat försörjningsstöd har den tagits fram på
följande sätt:
Deadweighten är bedömd till 10 procent. Detta på grund av att andra åtgärder skulle med stor
sannolikhet ha sätts in för målgruppen och därtill är 10 procent en siffra som SROI-analyser för
liknande projekt har använt. 29 Det har inte heller funnits en jämförelsegrupp redan från början av
projektet (utvärderingen påbörjades när färre än 12 månader återstod av projektet), varför
referensvärden från liknande projekt har använts.
Tillskrivningen är satt till 100 procent och har tagits fram utifrån följande resonemang.
•
•

29

Individer som har upprätthållit försörjningsstöd har varit personer som i betydande majoritet
blivit hänvisade till Produktionsskolan.
Dessa individer har bedömts att de inte heller kunnat få en meningsfullhet inom ramen för
arbetsmarknadsenhetens ordinarie verksamhet, varför de har blivit aktuella för
Produktionsskolan.

Se litteraturförteckningen för referensanalyser.
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•

Deltagarna har fått jobb alternativt kommit i studier genom Produktionsskolan.

Det är av dessa anledningar som förändringen av försörjningsstödet för den utvalda målgruppen kan
tillskrivas projektet till 100 procent. Däremot har det förekommit en förflyttning av effekten. Av de
deltagare som initialt hade försörjningsstöd har tre av dem gått från försörjningsstödet till ersättning
från annan aktör. Projektet har därför skapat en förflyttning det vill säga en positiv påverkanseffekt
för kommunen i form av minskat försörjningsstöd, men negativ påverkanseffekt för annan offentlig
verksamhet (Arbetsförmedlingen, A-Kassan, Försäkringskassan etcetera.) det vill säga det sker en
”belastning” i samhället hos annan instans/organisation. Det är därför viktigt att ta den här
förflyttningen i beaktande för att kunna upprätthålla trovärdigheten i analysen. Av den totala
målgruppen på 17 personer som initialt hade försörjningsstöd har idag tre personer stöd från annat
håll.
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7

Total social nytta

Följande avsnitt förklarar nyttoperioden och avtrappningen för varje enskild effekt, det vill säga hur
länge varje effekt varar och hur värdet av den förändras över tid. Därefter följer en redogörelse för
den totala sociala nyttan som Produktionsskolan har skapat för målgruppen.

7.1

Nyttoperiod och avtrappning

Med nyttoperiod menas den tid som effekten förväntas hålla i sig efter det att deltagaren lämnar
verksamheten. Hastigheten med vilken effekten avtar blir avtrappningen. I tabellen nedan
presenteras värdena för nyttoperioden och avtrappning per effekt. Tillhörande motiveringar följs i de
två underavsnitten. Att notera är att beräkningarna av nyttoperiod och avtrappning är mycket svåra
att uppskatta. Deltagarna kunde inte heller själva bedöma hur länge och hur mycket varje effekt
sitter i/trappas av och att gissa sig fram var inte heller ett alternativ. Uppskattningen av avtrappning
har därför kompletterats från liknande SROI-analyser på projekt med snarlika uppnådda effekter och
utifrån logiska resonemang (se nedan vad gäller åter i försörjningsstöd). Bland referensanalyserna
uppgavs nyttoperioder på 1–5 år och avtrappning från 10 – 100 procent. För att upprätthålla
realistiska siffror har ett ungefärligt genomsnitt använts utifrån de jämförbara SROI-rapporterna. 30
Nyttoperiod och avtrappning
Intressent

Effekt

Deltagare

Kommunen

Nyttoperiod

Avtrappning

Ökat självkänsla/ självförtroende

5 år

20 %

Ökat socialt välbefinnande

2 år

50 %

Ökat initiativförmåga

3 år

35 %

Känner sig närmre arbetsmarknaden

2 år

50 %

Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd

3 år

35 %

Tabell 11: Nyttoperiod och avtrappning för effekter i projektet Produktionsskolan

7.1.1

Deltagaren

Nedan beskrivs nyttoperiod och avtrappning för intressenten deltagare.
Ökat självkänsla/ självförtroende
För effekten ökad självkänsla/självförtroende beräknas nyttoperioden börja direkt vid projektstart.
Det grundar sig på det sätt som personalen raskt har integrerat deltagaren i projektet, det vill säga
deltagaren har snabbt blivit ”sedd” och fått en individuell handlingsplan. Det har inneburit de första
30

Se avsnittet referenslitteratur för hänvisning till andra SROI-analyser.
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stegen mot att få en större känsla av delaktighet i samhället och hens självförtroende stärktes.
Därigenom började självkänslan växa och deltagaren kunde se sitt egen värde. Det kan exemplifieras
med stöd av KASAM-enkätens resultat samt med tidigare angivna citat:
”Det är så många olika parametrar som spelar in … det är bl.a. för att det är så många sociala
olikheter på brygghuset, och här får jag möjlighet att utvecklas i min egen takt.”
För att kunna få ett värde på nyttoperioden/avtrappningen för denna effekt har extern utvärderare
gjort bedömningen att effekten håller i sig i cirka fem år. Bedömningen är grundad på information
som har erhållits genom deltagarintervjuerna där den intervjuade fick löpande motivera varför hen
uppgav de svar som hen gjorde. Till detta ligger också en jämförelse med andra SROI-analyser med
densamma effekten. För en deltagare som exempelvis har erhållit ett arbete men som efter ett år
skulle falla tillbaka till arbetslöshet tar det åtminstone totalt cirka tre år innan denne är tillbaka i jobb
och utvecklingsgarantin det vill säga tillbaka på ”ruta ett”.
Ökat socialt välbefinnande
Flera av de intervjuade uppgav att de umgås med andra deltagarna på fritiden och gav också en
bedömning om att de kommer att fortsätta träffas även efter tiden i projektet. De individer som
också har kommit i arbete har fått ett ökat socialt umgänge genom nya arbetskamrater. Totalt har 12
personer kommit i arbete och fem personer har påbörjat reguljär utbildning.
Avtrappningen bedöms vara linjär, trots att den är mycket svårt att bedöma. Det beror mycket på om
deltagaren är kvar i arbete och det egna ansvaret att upprätthålla kontakten med de nyvunna
vännerna. Deltagarna själva hade också oerhört svårt att själva sia om dessa effekter. Extern
utvärderare har därför valt att göra en jämförelse med andra SROI-analyser, men liknande målgrupp
och effektinnehåll. Bland dessa anges nyttoperioder på mellan 2–3 år och med linjär avtrappning,
därefter kan det finnas andra faktorer som påverkar upplevelsen om ett ökat socialt välbefinnande.
För att inte överdriva bedömningen har extern utvärderare antagit 2 år som nyttoperiod.
”Vi gjorde en handlingsplan på vad jag skulle uppnå med att var med här … att jag skulle bli en del av
ett sammanhang. Sedan kom mycket personligt till mig, jag har fått en bekräftelse på att jag behövs
… det är viktigt, för att få en rutin på livet.”
Ökat initiativförmåga
Extern utvärderare har gjort bedömningen att tre år är en rimlig nyttoperiod då effekten ”ökad
initiativförmåga” håller i sig under hela projektdeltagande och sedan ytterligare cirka 1–2 år.
Deltagaren får löpande under sitt projektdeltagande stöttning i syfte att öka initiativförmågan. Siffran
som används har också jämförts med SROI-analyser med liknande målgrupp och effekter.
Avtrappningen har varit svårt att bedöma varför en linjär valdes att användas
(försiktighetsprincipen).
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Känner sig närmre arbetsmarknaden
Den ökade anställningsbarheten och att känna sig närmre arbetsmarknaden är egentligen för dem
som kommit i arbete/studier densamma tid som deltagaren behåller sin nyvunna anställning/är i
studier. Veterligen har inte någon av de deltagare som har fått arbete avslutat sin anställning varför
det är mycket svårt att beräkna nyttoperioden. I andra liknande SROI-analyser där ökad
anställningsbarhet har varit med som en effekt har det uppgetts ett intervall mellan 1–2 år. För att
vara försiktig i bedömningen har alltså 2 år bestämts vara nyttoperioden. Avtrappningen blir därmed
50 procent. När en deltagare hamnar i jobb eller studier sker också per automatik en ökning av
upplevelsen att känna sig närmre arbetsmarknaden det vill säga det kan succesivt bli en förflyttning
där effekten upprätthålles genom andra insatser.

7.1.2 Kommunen
Nedan ges en förklaring till nyttoperioden och avtrappningen för kommunens effekt.
Positiv förändring i form av lägre försörjningsstöd
Avtrappningen för minskat försörjningsstöd följer deltagareffekternas avtrappningskurvor. Det
innebär en nyttoperiod på tre år och en linjär avtrappning på 35 procent det vill säga ungefär
densamma tid det tar för en deltagare att åter igen ha rätt till försörjningsstöd om hen blir av med
sitt arbete.
Nyttoperioden för kommunens effekt börjar när deltagaren lämnar projektet för att gå vidare i
anställning eller börja studera. När deltagarnas effekters nyttoperiod är slut, kan inte heller
kommunens effekt tillgodoräknas. För en deltagare som t.ex. har erhållit ett arbete men som efter
ett år skulle falla tillbaka till arbetslöshet tar det åtminstone totalt cirka tre år innan denne är tillbaka
i jobb och utvecklingsgarantin det vill säga tillbaka på ”ruta ett” (se avsnitt 7.1.1.).

7.2

Totalt årligt värdeskapande per effekt

Nedan visas hur värdet trappas av över den totala nyttoperioden. Det totala värdeskapande är
summan av alla fem åren (en effekt har en nyttoperiod på cirka fem år).
För att kunna beräkna nuvärdet behöver en diskonteringsränta användas. Framtida värden behöver
diskonteras till dagens penningvärde för att kunna presentera en bild av det totala värdeskapandet. I
beräkningen av Produktionsskolan värde används en diskonteringsränta på 3,5 procent. Att välja en
realistisk diskonteringsränta ger utrymme för subjektiva tolkningar. Anledningen till att nivån på 3,5
procent är vald är att det är den diskonteringsräntan är vanlig inom offentlig sektor (för några år
sedan var det mer vanligt med 4 procent).
Nästföljande tabell ger en bild av projektets värdeskapande per effekt för första året:
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Förändringens
omfattning

Deadweight

Tillskrivning

Förflyttning

Proxyterm

Värde av
effekten

Ökat självkänsla/
självförtroende

100 %

10 %

90 %

0%

20 400 kr.

644 436 kr.

Ökat socialt
välbefinnande

70 %

30 %

50 %

0%

51 225 kr.

399 555 kr.

Ökat
initiativförmåga

80 %

20 %

80 %

0%

40 000 kr.

748 800 kr.

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

80 %

30 %

60 %

0%

87 831 kr.

1 027 623 kr.

Förändring av
försörjningsstöd

94 %

10 %

100 %

18,7 %

45 072 kr.

523 270 kr.

Summa år 1:

3 343 683 kr.

Effekt

Tabell 12: Värdeskapande per effekt år 1

Förklaring till värderingen: Beräkningsformeln
För att förtydliga hur slutsumman av respektive effekts värdering för år ett har uppstått, ges nedan
två förklaringar. Detta för att läsaren enklare ska förstå beräkningen. De två effekter som förklaras är
ökad självkänsla/självförtroende samt förändring av försörjningsstödet. Det totala uppmätta
effektvärdet tar hänsyn till de tre påverkansformerna: deadweight, tillskrivning och förflyttning.
Värdering av effekt ökad självkänsla/självförtroende
Grunduppgifter
Antalet deltagare:

39 st.

Proxytermens värde:

20 400 kr.

Utfall:

100 % (alla deltagare upplevde en ökad självkänsla).

Deadweight:

10 procent (effekten hade nog hänt oavsett deltagandet i
Produktionsskolan).

Tillskrivning:

90 procent (ansåg att det uteslutande var projektet som hade bidragit till
den här effekten).

Förflyttning:

0 % (ingen form av förflyttning har ägt rum).

Beräkningen blir då på följande sätt:
39 deltagare * förändringens omfattning [100 %] = 39 deltagare.
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10 procent av målgruppen hade antagligen uppnått effekten det vill säga ökad
självkänsla/självförtroende oavsett projektet insatser (deadweight). Dessa 10 procent ska beräknas
på hela målgruppen, vilket motsvarar 3,9 deltagare. Av vår målgrupp återstår då (39 – 3,9) = 35,1
deltagare.
90 procent bedöms ha fått ökad självkänsla/självförtroende genom projektet. Ökad
självkänsla/självförtroende beror inte uteslutande på projektet utan andra faktorer kan också ha
påverkat, varför siffran 90 procent har tagits fram.31 De övriga 10 procenten ska då subtraheras från
de återstående 35,1 deltagare vilket innebär att totalt (35,1–3,51) 31,59 deltagare har påverkats
genom projektet. Någon förflyttning har inte ägt rum.
31,59 deltagare * proxytermen på 20 400 kronor = 644 436 kronor.
Värdering av effekt kommunen: förändring av försörjningsstöd
Grunduppgifter
Antalet deltagare:

17st. hade försörjningsstöd vid inträde i projektet.

Proxytermens värde:

45 072 kr.

Utfall:

94 % (16 av dessa 17 deltagare har inte längre försörjningsstöd).

Deadweight:

10 procent (effekten hade nog hänt oavsett deltagandet i
Produktionsskolan).

Tillskrivning:

100 procent (samtliga som har lämnat försörjningsstödet har gjort det
genom projektet).

Förflyttning:

18,7 procent (3 personer) har idag ersättning från annan instans/aktör.

Beräkningen blir då på följande sätt:
17 deltagare * förändringens omfattning [94 %] = 16 deltagare.
10 procent av målgruppen hade antagligen ändå lämnat försörjningsstödet genom t.ex. andra
insatser (deadweight). Dessa 10 % ska alltså beräknas på hela (utfalls-)målgruppen, 10 % av 17
deltagare är 1,7 deltagare. Av primärmålgruppen består då 16–1,7 = 14,3 deltagare.
Av dessa 14,3 deltagare har 100 procent lämnat försörjningsstödet genom projektet (tillskrivning),
100 procent av 14,3 deltagare = 14,3 deltagare.
Förflyttningen motsvarar 18,7 procent (3 deltagare av 16), det vill säga deltagare som idag erhåller
någon form av stöd genom annan offentlig försörjning (lönebidrag, anställningsstöd, A-kassa,
31

Tillskrivning, se avsnitt 6.1
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sjukersättning etcetera.). Denna förflyttning ska då räknas bort från de 14,3 deltagarna: 14,3
deltagare * (1–0,187) ≈ 11,61 deltagare.
11,6 deltagare * proxytermen på 45 072 kronor ≈ 523 270 kronor.
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7.2.1 Totalt värdeskapande under en 5-årsperiod
I tabellen nedan visas hur värdet trappas av över den totala nyttoperioden. För att få fram det totala
värdeskapandet summeras år ett till fem. Att beräkna nuvärdet av framtida pengar sker med stöd av
diskonteringsräntan. Detta för att få en mer rättvisare bild av det totala värdeskapande.
Identifiering av en lämplig diskonteringsränta är nödvändigt. Extern utvärderare har, som tidigare
beskrivet, använt sig av en diskonteringsränta på 3,5 procent.
Effekt

Värde år 1

Värde år 2

Värde år 3

Värde år 4

Värde år 5

644 436 kr

515 549 kr

412 439 kr

329 951 kr

263 961 kr

Ökat socialt välbefinnande

399 555 kr

199 778 kr

0 kr

0 kr

0 kr

Ökat initiativförmåga

748 800 kr

486 720 kr

316 368 kr

0 kr

0 kr

1 027 693 kr

513 811 kr

0 kr

0 kr

0 kr

523 270 kr

340 125 kr

221 081 kr

0 kr

0 kr

Totalt värde

3 343 683 kr

2 055 983 kr

949 888 kr

329 951 kr

263 961 kr

Nuvärdet av effekterna

3 343 683 kr

1 986 457 kr

886 731 kr

297 597 kr

230 027 kr

Deltagare
Ökat självkänsla/självförtroende

Känner sig närmre
arbetsmarknaden

Kommunen
Positiv förändring av
försörjningsstödet

Tabell 13: Värdeskapande per effekt under en 5-årsperiod

Totalt nuvärde:

6 744 495 kr

Totala insatser:

4 925 800 kr

SROI-Värde:

1,37:1

Genom att nu summera nuvärdet för samtliga fem effekter och sedan dividera med insatsen ges
SROI‐värdet. I det här projektet betyder det att de insatser som investerats i 39 deltagarna har gett
1,37 gånger dess värde tillbaka.
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Känslighetsanalys

SROI‐värdet bygger på en rad antaganden och uppskattningar, i synnerhet när det gäller
nyttoperioden och avtrappningen. För att få en uppfattning om vilka antaganden som är mest
känsliga, i betydelsen att de har störst påverkan på SROI‐värdet totalt, har en känslighetsanalys gjorts
(något förenklad).
En känslighetsanalys visar på hur mycket en procentuell förändring i någon av analysens parametrar
har på SROI‐värdet. Det går till genom att pröva befintliga antaganden för vilka parametrar där en
förändring ger störst utslag på SROI‐värdet.
Deadweight, det vill säga vad hade hänt ändå ligger för varje effekt i intervallet 10 – 30 procent
förutom den effekt som är för kommunen som är endast på 10 procent. Om samtliga
deltagareffekters deadweight ökar till 30 procent sänks SROI-värdet till 1,17:1. Fortfarande skapar
projektet lönsamhet trots att nästan en tredjedel av antalet deltagare i sådana fall räknas bort. Det
innebär att deadweighten har en klar påverkan på värdet, men att använda ett så pass högt värde
som 30 procent är ovanligt. Det sker inte heller sker någon större förändring av SROI-värdet vid en
fördubbling av data gällande förflyttning av försörjningsstöd. Vad gäller tillskrivningen har extern
utvärderare räknat med indata som starkt karaktäriseras av försiktighetsprincipen, eftersom de
bygger på deltagarnas egen uppfattning. En förändring av dessa i både positivt/negativ riktning
påverkar främst effekten ”ökad självkänsla/självförtroende”. En halvering från 90 procent ner till 45
procent förändrar SROI-värde till 1,16:1. Satsningen är fortfarande positivt men ändå marginell.
Detta visar på att tillskrivningen för ökad självkänsla är känslig och det bör därför tas i beaktande av
läsaren av föreliggande rapport. Att notera är ändå att tillskrivningen har beaktats med stor
tillförsiktighet. Endast de deltagare som uppgav 8–10 i självskattningspåståendena har räknats med
som en del av projektets förtjänst.
Vad gäller avtrappning och nyttoperiod är de lågt beräknat i analysen. En kortare avtrappning och
längre nyttoperioden skulle påverka SROI-värdet, men ändå så pass marginellt att det inte har något
betydande utfall.

8.1

Rekommendationer

I det avslutande avsnittet lyfts potentiella förbättringsområden fram. Dessa har delats upp i två
områden: verksamhetsrelaterade och mätrelaterade.

8.1.1

Verksamhetsrelaterade aspekter

SROI som arbetssätt för att analysera vilka värden på de effekter som arbetsmarknadsrelaterade
projekt genererar är ett angreppssätt som ger underlag till vidare diskussion om eventuell
implementering.
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Ett par idéer kring verksamhetsutveckling har dykt upp i samband med arbetet med analysen. Några
exempel är att bygga in effektmätningar mer löpande under projektperioden som skulle kunna ha
gjorts internt av projektpersonalen och kanske någon form av plan för fortsatt arbete för att kunna
mäta projektens syfte över en längre tid (efter projektperioden). Projektet har visserligen använt sig
av KASAM-enkäten, men att vid nästa tillfälle är det rekommenderbart att i ett tidigare stadium väva
in den externa utvärderingen och därifrån göra den mer teoridriven från start.

8.1.2

Mätrelaterade aspekter

Att göra en SROI-analys tar mycket tid i anspråk varför det är viktigt att lyfta fram att den här
rapporten har fått komprimerats, bland annat exkluderades flera intressenter som extern
utvärderare kan uppleva kan ha skapat positiva effekter och därmed stärka SROI-värdet. Till exempel
de lokala arbetsgivarna som säkerligen kan ha sparat resurser genom att de har kunnat ”testa”
potentiella arbetstagare inför en anställning. Brygghuset själva kan också ses som en aktör där denna
fas genomförs och som sedan fungerar som en port ut mot övrig arbetsmarknad.
I det här fallet har extern utvärderare främst förlitat sig de nyttoperioder och avtrappningar som har
uppgetts i liknande SROI-analyser. Huruvida dessa är fullt anpassade för denna grupp är svårt att
bedöma. Att försöka bygga nyttoperioden och avtrappningen inom ramen för projektet hade kunnat
ske genom att utföra en efterkontroll med de allra första deltagarna som lämnade projektet. Extern
utvärdering involverades i ett senare stadium av projektet varför detta ej har varit möjligt. Även
mätningen av deadweight hade kunnat bli mer tillförlitligt om en jämförelsegrupp hade använts
redan från start.
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Mål och resultat på organisationsnivå

Implementering och varaktiga effekter av ett projekts genomförande kräver en noga planering och
en stark delaktighet från berörda parter. Upplevelsen av delaktighet och ett aktivt ägaransvar är det
två centrala faktorer för att lyckas. I relevant forskningslitteratur återkommer ständigt dessa
parametrar. 32 Detta avsnitt berörs nedan endast övergripande eftersom det kommer att vara ett
fokusområde i den gemensamma utvärderingsrapporten som ska göras för samtliga sociala
investeringsprojekt.
Projektet har varit av lärande karaktär för personalen och inneburit en möjlighet att utveckla ett
hållbart koncept att hjälpa unga vuxna med funktionsvariationer att komma närmare
arbetsmarknaden. Projektledningen uttrycker ett fortsatt önskemål om att kunna involvera unga
personer med funktionsvariationer i vår personalstyrka, inte minst för att eftersträva en heterogen
personalgrupp men också fortsatt ta till vara på de mervärden projektet skapat. För att det ska bli
möjligt har projektledarna resonerat runt möjligheterna till implementering och har utifrån
erfarenheterna kommit fram till att följande förutsättningar behöver finnas med från start 33. Det
framgår att delar av metoden är i viss grad implementerade i ordinarie verksamheter. De delar som
ännu inte är implementerade är de som kräver extra resurser i form av utökade handledarinsatser
samt vissa utbildningsinsatser, läromedel och material som inte ryms inom ordinarie budget. För att
detta ska bli möjligt är bedömningen att följande förutsättningar måste finnas:
•
•
•
•
•
•

Ett politiskt och/eller förvaltningsövergripande beslut/uppdrag, för att skapa grund till en så
omfattande verksamhet.
Ett tätt fungerande samarbete med Jobb Borås och andra samverkansparter.
En tydlig rollfördelning och beskrivning av uppdraget.
Finansiering av handledare samt utbildning och stöd för dessa i våra enheter i relation till
uppdraget.
Resurser för kompetensutveckling och utbildning för målgruppen.
Ett gemensamt dokumentationssystem mellan samarbetsparterna.

Ovanstående har inte utvecklats i gemensamt fart, några av dem har också mött hinder efter vägen.
Flera av punkterna tangerar också det som relevant implementeringsforskning lyfter fram som viktiga
faktorer för att lyckas (se fotnot 32). I Produktionsskolans valde t.ex. en förvaltning att i ett tidigt
stadium hoppa av, vilket har gjort det svårt då målgruppen är i kontakt med fler än bara en
förvaltning. För att lyckas krävs ett aktivt ägarskap, delaktighet och klar rollfördelning. Projektledarna
har i sina egna texter uttryckt sig att det inte har fungerat tillfredsställande under projektets gång.

32

33

Se t.ex. Kotter, John P (2012). Leading Change. Harvard Business Press. New edition. ISBN: 978-14-22-186435 och Parmander, Marianne (2005). Från idé till verklig förändring. Lund: Studentlitteratur.
9 uppl., ISBN: 978-91-44-03398-3
De listade punkterna är författade av de båda projektledarna Broms, Åsa & Sunding, Richard (2017)
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”Vi behöver ett politiskt förankrat och förvaltningsövergripande gemensamt beslut/uppdrag för att
skapa fortsatt grund och förutsättningar. Det behövs tydliga ramar i form av rollfördelning och
beskrivning av uppdraget.” 34

34

Ur projektledarnas egna rapport över satsningen.
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Sammanfattning
Sociala investeringar i Borås Stad
Borås stad har avsatt medel för sociala projekt. Payoff har fått i uppdrag att
genomföra samhällsekonomiska utvärderingar av de projekt som beviljas medel från de avsatta medlen.
Det övergripande syftet med Borås Stad sociala projekt är att bryta och motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp hos
unga vuxna, och samtidigt arbeta med förebyggande arbete.
Projekt Produktionsskolan är ett av de beviljade projekten. Projektet riktar sig
till unga vuxna i utanförskap som skall ges möjligheter till en förbättrad livskvalitet och egenförsörjning. Projektet skall också utveckla en modell för att
arbeta hållbart med unga vuxna som är i eller riskerar att hamna i ett utanförskap.

Utvärderingens ekonomiska resultat
Borås stad har genom att analysera målgruppen, bevilja projektmedel och genomföra projekt Produktionsskolan på ett effektivt sätt lyckats göra skillnad på
riktigt. Målgruppen har i Före-läget gjort ett tungt avtryck i den ekonomiska
ekonomin genom att vara beroende av försörjningsstöd och resurskrävande
insatser från Borås stad och till viss del från vården.
Projekt Produktionsskolan har på ett effektivt sätt stöttat deltagarna så att de i
stor utsträckning har blivit individer som klarar av att försörja sig själva och
mår bättre. Genom att flera deltagare gått till utbildning finns även klara möjligheter att de resultat som redovisas i denna rapport, på sikt, kan förbättras
ytterligare.
Insatsen ekonomiska aspekter har beräknats utifrån två tidshorisonter, kort sikt
(ett år) och medellång sikt (fem år). Återbetalningstiden för de resurser som
satsats i projekt Produktionsskolan är 12 månader för Borås stad och 20 månader för samhället totalt.
Beräkningarna utgår från de 13 deltagare som ingår i utvärderingspopulationen.
Totalt omfattar insatsen 39 deltagare.
Resultaten nedan redovisas dels för samhället som helhet, men även ur de inblandade aktörernas olika perspektiv. Dessa är:
•

Borås stad, benämnd ”staden”.

•

Västra Götalands regionen, benämnd ”regionen”.

•

Staten totalt
o Arbetsförmedlingen.
o Försäkringskassan.
o Staten övrigt.
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•

Deltagarna.

•

Försäkringsgivarna.

Resultat: Samhället som helhet
•

Intäkten på kort sikt, ett år, är 1,2 mkr, motsvarande 95 000 kr per deltagare. Intäkten är årligen återkommande så länge individerna behåller sin
status när det gäller arbete och behov av stöd från samhället. Om fler kommer i arbete ökar intäkten per deltagare.

•

Under det första året är intäkten lägre än projektkostnaden. Lönsamheten
på kort sikt är därför negativ för samhället och utgör -804 000 kr, motsvarande -62 000 kr per deltagare.

•

Återbetalningstiden för samhället är 20 månader.

•

Om resultatet för de 13 deltagarna bibehålls i ytterligare fyra år är lönsamheten för samhället ca 4,1 mkr, motsvarande 319 000 kr per deltagare.

Resultat: Borås stad
•

För Borås stad är intäkten 1,7 mkr per år, motsvarande 134 000 kr per deltagare och år.

•

De resurser som Borås stad satsar i projekt Produktionsskolan är återbetalade redan efter 12 månader genom minskade kostnader för försörjningsstöd, minskade kostnader för handläggning samt ökade skatteintäkter.

•

För Borås stad är lönsamheten positiv redan första året. Lönsamheten på
kort sikt är 103 000 kr, motsvarande 8 000 kr per deltagare.

•

Om resultatet för de 13 deltagarna bibehålls i ytterligare fyra år är lönsamheten för kommunen ca 7 mkr, motsvarande 545 000 kr per deltagare.

•

Återbetalningstiden är 12 månader.

Resultat: Övriga aktörer
•

För regionen är intäkten 531 000 kr per år, motsvarande 41 000 kr per deltagare och år

•

Arbetsförmedlingen har totalt ökade kostnader med -1,4 mkr per år på
grund av kostnader och handläggning av lönesubventioner

•

Försäkringskassan är i princip opåverkad av insatsen

•

Staten totalt, dvs. Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen plus övriga effekter som påverkar staten, har totalt ökade kostnader med -1,4 mkr.

•

Deltagarna har i genomsnitt ökat sin disponibla inkomst med 20 000 kr på
årsbasis.
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Projekt Produktionsskolan skapar ekonomisk nytta
För deltagarna i urvalet till denna utvärdering är den samhällsekonomiska
kostnaden innan projektdeltagandet 651 000 kr i genomsnitt per år och individ.
Kostnaderna utgörs av att de inte arbetar, är offentligt försörjda samt är i behov
av offentliga stödresurser.
Kostnaden för utanförskapet på samhällsnivå har efter deltagandet minskat
med 95 000 kr per deltagare och år vilket ligger över genomsnittet i Payoffs
utvärderingar av liknande projekt. För huvuddelen av deltagarna i detta projekt
hade sannolikt kostnaderna för utanförskapet fortsatt på samma nivå eller ökat
om inte de fått tillgång till projektets insatser.
Vad gäller lönsamheten uttryckt i återbetalningstid är den 20 månader för samhället och 12 månader för staden.
Av aktörerna är det Borås Stad och Västra Götalandsregionen som har minskat
sina kostnader mest. Projektägaren Borås har ökat sina skatteintäkter genom att
flera av deltagarna kommit i ett arbete, samtidigt som kostnaderna för utbetalningen av försörjningsstödet minskat rejält liksom kostnaderna för omsorg och
handläggning. Borås stad har hittat en ”medicin som biter” på målgruppens
problematik och den ekonomiska belastning som de utgör för staden.
Regionen har ökade skatteintäkter, men har även minskade kostnader för sjukvård. Det betyder att projekt Produktionsskolan även har gjort att deltagarna
mår bättre och att insatser inom vården har kunnat avslutats genom den positiva utveckling som projektet inneburit.
Sammanfattningsvis ligger lönsamheten för projekt Produktionsskolan väl i
linje med andra, liknande projekt, som vi utvärderat.
Projektets strategiska värde
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad är projektägare i detta viktiga
och intressanta projekt. Tillsammans med de externa samarbetsparterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården, Komvux, Jobb Borås och
Brygghuscaféet i Borås Ekonomisk Förening, har projekt Produktionsskolan
gjort skillnad. De viktigaste resultaten är:
•

33 av 39 deltagare har fått en förändrad tillvaro och kommit i egenförsörjning, studier eller närmat sig arbetsmarknaden. Den socioekonomiska utvärderingen bekräftar den ekonomiska nytta som skapats för samhället,
Borås Stad och individerna.

•

Deltagarna har fått en bättre livs- och social situation.

•

Projektet har utvecklat ett arbetssätt i samverkan som fungerar för att bryta
målgruppen unga vuxnas utanförskap.

Vad kännetecknar ett framgångsrikt projekt? Förutom ovan redovisade resultat
anser vi att denna typ av satsning måste skapa långsiktiga avtryck för målgruppen och leva upp till den övergripande ambitionen med Borås Stad satsning på
sociala projekt:
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” att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp
genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid?”
För att projektet skall skapa långsiktigt hållbara effekter krävs dels att individerna även i fortsättningen kan behålla eller utveckla sin status, dels att Borås
Stad och samverkansparterna tar tillvara på möjligheterna till fortsatt samverkan och gemensamma insatser för målgruppen.
De flesta deltagarna i denna typ av projekt är inte klara efter avslutat projekt
utan de kräver enligt vår erfarenhet ett fortsatt stöd och backup av ordinarie
verksamheter och för flera krävs fortsatta insatser för att nå egenförsörjning.
Deltagare i studier och aktiva insatser kräver särskild uppföljning och stöd för
att komma ”i mål”. Om fler deltagare kommer i jobb eller ökar sin produktivitet finns en stor potential till ökade samhällsekonomiska effekter av projektet.
En implementering av lärandet, arbetsformer och samverkan kräver ett omfattande förarbete inför beslut och verkställande i vardagen. Projektägaren och
parterna har därför en rejäl utmaning även i fortsättningen, förutsatt att det
finns en gemensam vilja till implementering. Det är först när de nya arbetsformerna tillämpas som hela målgruppen unga vuxna med särskilda får ta del av
de utvecklade insatserna samtidigt handläggningen effektiviserats.
Ur ett strategiskt och strukturellt perspektiv är ett förändrat arbetssätt, utvecklad samverkan och nya verktyg den faktiskt största skillnaden av ett social projekt. Effektivare arbetsformer som dessutom gör nytta för målgruppen innebär i
sig samhällsekonomiska effekter, som i ett långsiktigt perspektiv skapar kortare
ledtider för handläggning, överbryggar organisatoriska stup- och sugrör och
skapar bättre förutsättningar för målgruppen vad gäller hälsa och sociala villkor.
Avslutande rekommendationer
När vi genomför utvärderingar av denna typ brukar vi även lämna några rekommendationer till projektägaren och parterna för det viktiga fortsatta arbetet:
•

Det är viktigt att deltagarna i projektet kan fortsätta att utvecklas positivt.
Hur skall ett fortsatt stöd till deltagarna i projektet se ut och vem ansvarar?

•

Hur mycket av projektets lärande och framgångsfaktorer kan tas tillvara
innan projektet avslutas eller utan att projektet kommer att implementeras?

•

Projektet har på ett tydligt sätt redovisat vad som krävs för en implementering, finns den politiska viljan i Borås Stad och intresse från projektägare
och samarbetsparterna till att besluta och genomföra en implementering?

•

Hur kan projektets erfarenheter tas tillvara av de övriga projekten i Borås
Stad satsning inom ramen för de sociala projekten?

•

Hur skulle en utvecklad styrning och ledning se ut i denna typ av projekt
med en tydligare strategisk styrning och en utvidgad styrgrupp som även
omfattar samverkansparterna?
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Inledning
Bakgrund
Projekt Produktionsskolan ”Ung till ung” är en del i Borås Stad satsning inom
ramen för de sociala projekten som beslutades av kommunstyrelsen 2013. Projektet riktar sig till unga vuxna i utanförskap som skall ges möjligheter till en
förbättrad livskvalitet och egenförsörjning. Projektet skall också utveckla en
modell för att arbeta hållbart med unga vuxna som är i eller riskerar att hamna i
ett utanförskap.

Payoffs uppdrag
Vårt uppdrag är att genomföra en socioekonomisk utvärdering av projektet
inom ramen för vårt avtal med Borås stad som omfattar ”utförande av socioekonomiska beräkningar gällande sociala investeringsprojekt.”

Projekt Produktionsskolan
Syfte

Projektets syfte är att bryta och motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp hos unga vuxna, och samtidigt arbeta med förebyggande arbete.
Mål

•

Ge unga vuxna förutsättningar att gå vidare i livet till fortsatta studier
och/eller arbete.

•

Skapa ett hållbart koncept, alternativt en modell, för minskad ohälsa hos
unga vuxna som lever i ett utanförskap samt utveckla ny kompetens och
staka ut en för målgruppen ny inriktning i livet.

Målgrupp

Spår 1: Produktionsskolan, 18 - 29 år.
Ursprunglig målgrupp under hela projekttiden.
Spår 2: KAA: Studie- och motivationsinriktat koncept, 16 - 19 år.
Tillkom som målgrupp efter beslut av Beredningsgruppen under våren 2016.
Kontaktperson

Åsa Broms, asa.broms@boras.se
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Rapportens struktur
Redovisning av olika nyckeltal
Rapporten är upplagd så att den inledningsvis beskriver insatsens samhällsekonomiska potential, dvs. den kostnad som deltagarna totalt utgör för samhället
när de påbörjar insatsen. Därpå redovisas de intäkter som skapats utifrån deltagarnas medverkan i insatsen. I nästa steg redovisas de samhällsekonomiska
kostnader insatsen haft för deltagarnas medverkan. Slutligen redovisas lönsamheten i form av såväl återbetalningstid som en kostnads-/intäktskalkyl på kort
och medellång sikt.
Resultaten redovisas dels för samhället som helhet men även för övriga aktörer/sektorer som ingår i samhället: kommun/stad, landsting/region, staten samt
individerna/hushållen och försäkringsgivarna. För staten sker en särredovisning
för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och övrigt inom den statliga sektorn, ”övrig stat”. Resultatet för aktören Försäkringsgivarna avser de sociala
avgifter som betalas in till olika försäkringsbolag genom att deltagarna erhåller
en anställning.
För kommunen/staden och landstinget/regionen redovisas även intäkterna på
kort och medellång sikt uppdelat i finansiella (bistånd och skatter) och reala
(handläggning, utredning m.m.) effekter.

Känslighets- och socioekonomisk analys
Med hjälp av två olika känslighetsanalyser redovisas dels hur lönsamheten påverkas om vi antar att det föreligger extern påverkan (t ex ”självläkning”, konjunktur, kortsiktig undanträngning etc.) med 25 procent på intäkterna, dels hur
den kortsiktiga lönsamheten påverkas om projektkostnaden ”avskrivs” under
en femårsperiod i stället för att helt och hållet belasta det första året efter det att
deltagarna lämnat insatsen.
Slutsatser, analys och rekommendationer

I den sista delen av rapporten sammanfattar och analyseras vi resultaten samt
lämnar en del rekommendationer.
Bilagor

I bilagor finns förutom en fyllig presentation av projektet en tabell med kompletterande information samt en kort presentation av vårt utvärderingsprogram
NyttoSam.

Avgränsningar
För att klara av att bygga upp matematiska modeller och formler som ligger till
grund för våra ekonomiska beräkningar har ett antal antaganden och avgränsningar, baserade på etablerad nationalekonomisk teoribildning, gjorts. Utan
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dessa avgränsningar blir sambanden allt för komplexa att beräkna och tolka.
Läs vidare i bilaga 3.
Hur har underlaget för beräkningarna tagits fram?

Den ekonomiska analysen bygger på 13 deltagare. Anledningen till att enbart
13 av de 39 deltagarna ingår i utvärderingen är kravet att deltagarna skall ha
lämnat projektet 12 månader innan utvärderingen genomförs. I verkligenheten
var det bara 10 deltagare som uppfyllde kravet fullt ut. Ytterligare tre deltagare
hade inte fullt ut uppnått kravet och på dessa tre har vi genomfört en prognos
över utfallet på de ”felande” månaderna. Det innebär att kalkylerna för de tre
som lämnade projektet senast till viss del bygger på en prognos.
Det har inte varit möjligt för projektledningen att få fram alla nödvändiga uppgifter på individnivå för de 13, det gäller särskilt föreläget. Beräkningarna bygger därför på vissa generaliseringar där föreläget bygger på ett uppskattat ”genomsnitt” för de 13. Konkret innebär det följande:
•

Alla har haft försörjningsstöd på 8 000 kr i månaden

•

25 procent av deltagarna har haft sex läkarbesök under året på primärvården

•

50 procent av deltagarna har haft tolv besök under året på psykiatriska
specialistvården

•

50 procent av deltagarna har konsumerat antidepressiv medicin.

I efterläget har två deltagare kommit i arbete utan lönesubvention, tre har arbete med subvention, tre studerar, fyra har gått till andra insatser (a-kassa och
aktivitetsstöd) medan en deltagare har försämrat sin situation i efterläget och är
inne i missbruk och viss kriminalitet.
Representativitet

Huruvida dessa 13 deltagare är representativa för hela populationen på 39 deltagare är givetvis mycket svårt att uttala sig om och därför är vi försiktiga med
att ”skala upp” resultatet för de 13 till att gälla för alla 39. I vissa fall har vi
ändå gjort så och då är det alltså viktigt att inte dra alltför långa slutsatser av
dessa resultat.
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Ekonomiska beräkningar
De ekonomiska kalkylerna är uppdelad i fem delar:
•

Samhällsekonomisk potential och verkningsgrad
I detta avsnitt redovisas vilken samhällelig kostnad deltagarna utgjorde
året innan projektstart (potential, anges i kronor) samt hur stor andel av
denna kostnad som frigjorts året efter projektavslut (verkningsgrad,
anges i procent).

•

Intäkter på kort och medellång sikt
I detta avsnitt redovisas hur stora intäkterna/kostnadsreduceringarna varit året efter projektavslut jämfört med året före projektstart.

•

Kostnader för vidtagna åtgärder
I detta avsnitt redovisas den totala resursförbrukningen kopplad till insatsens genomförande.

•

Lönsamhet på kort (ett år) och medellång sikt (fem år) inklusive återbetalningstid.
I detta avsnitt redovisas lönsamheten i kronor och i återbetalningstid.

•

Känslighetsanalyser
I detta avsnitt redovisas hur resultatet/lönsamheten påverkas bl a av antagandet att viss procent av den erhållna intäkten beror på andra faktorer än själva insatsen.

Beräkningarna bygger på de 13 deltagare som ingår i utvärderingspopulationen. Läs vad vi skrivit under rubriken Avgränsningar, antaganden och representativitet ovan.

Samhällsekonomisk potential och verkningsgrad
I tabell 1 nedan framgår insatsens samhällsekonomiska potential. Med det avses vilket samhällsekonomiskt värde som på kort sikt - 12 månader - maximalt
kan uppnås när insatsen startade, kopplat till de 13 deltagare som ingår i utvärderingen.
Potentialen kan även uttryckas som att den speglar deltagarnas sammanlagda
årliga samhällsekonomiska kostnad när de påbörjade sitt deltagande i insatsen.
Ett fullständigt lyckat resultat innebär en verkningsgrad på 100 procent, dvs. att
hela den i föreläget tillgängliga potentialen kunnat utnyttjas i efterläget genom
insatsens drivande.
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Begreppsförklaring, tabell 1

Med ”tillgänglig potential i föreläge” avses den potential som fanns att tillgå då
deltagarna kom in i insatsen1.
Den totala potentialen på ett års basis utgjorde 8,5 mkr vid insatsens start för de
13 deltagarna som ingår i utvärderingen, motsvarande 651 000 kr per deltagare.
(För hela populationen på 39 deltagare motsvarar detta en potential på drygt
25 mkr.)
Tabell 1. Sammanställningen visar insatsens samhällsekonomiska potential i före- och
efterläge samt insatsens verkningsgrad
Kort sikt
Tillgänglig potential i föreläge, varav

8 461 000 kr

produktion

7 605 000 kr

vård, omsorg och handläggning

856 000 kr

Faktisk produktion i föreläge

0%

Faktisk produktion i efterläge

13 %

Utnyttjad potential, varav

1 238 000 kr
produktion

1 084 000 kr

vård, omsorg och handläggning

154 000 kr

Verkningsgrad, varav

15 %
produktion

14 %

vård, omsorg och handläggning

18 %

Kostnad per verkningsgrad
Kvarvarande potential i efterläge

5 000 kr
7 223 000 kr

Då deltagarna kommer in i arbete och dessutom minskar sina vård- och omsorgsbehov frigörs en del av den ursprungliga, tillgängliga potentialen vilket
innebär att samhällets kostnader minskat. Om alla deltagare kommer in i heltidsarbete utan subventioner och ingen av deltagarna har kvar något behov av
vård och omsorg har all potential frigjorts. Det innebär att minskad potential
ska tolkas som att insatsen har gått i positiv riktning. I detta fall har potentialen
minskat (”utnyttjad potential”) med drygt 1,2 mkr, vilket motsvarar en verkningsgrad på 15 procent2. Utslaget per deltagare motsvarar den minskade kostnaden 95 000 kr och den kvarvarande potentialen är därmed 556 000 kr.
Trots den positiva utveckling som individerna i urvalet har genomgått motsvarar det att en outnyttjad potential på samhällsnivå motsvarande ca 7,2 mkr fortfarande finns kvar ett år efter avslutad insats. (För hela populationen på 39
deltagare motsvarar detta en potential på drygt 21,7 mkr.) Detta visar vilka

1

Potentialen är fastställd till det samhällsekonomiska värde som motsvaras av skillnaden mellan ett heltidsarbete med en månatlig lön
på 27 150 kr1 minskat med värdet av deltagarens (eventuella) arbete vid ingång i insatsen, plus den (eventuella) reala resursförbrukning
i form av vård, omsorg och handläggning som är kopplad till den enskilda individen vid ingång i insatsen. För en individ över 25 år som
står utanför arbetsmarknaden och inte överkonsumerar vård eller omsorg utgör potentialen cirka 585 000 kr på ett år. Om alla deltagare
skulle ha ett produktivt arbete på heltid och inte någon skulle vara i behov av stödresurser vore potentialen noll.
2
1,2/8,5 = 15 %.
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stora potentialer som det ligger i att fortsätta arbetet för att reducera utanförskap för denna grupp av deltagare.
Potentialens fördelning på produktion och real resursförbrukning

En fördjupad analys som åskådliggör insatsens resultat mer i detalj är att beskriva hur deltagarnas potential har utnyttjats dels genom förändrad produktion,
dels genom förändrat behov av vård, omsorg och handläggning i efterläget
jämfört med föreläget.
Den blå och den lila stapeln i figur 1 visar tillgänglig potential i föreläget (8,5
mkr) och kvarvarande potential i efterläget (7,2 mkr). Att stapeln i efterläget är
kortare beror på att viss potential (1,2 mkr) frigjorts främst genom att flera av
deltagarna kommit in i arbete i efterläget jämfört med föreläget.

Potential
9 000 000 kr
8 000 000 kr
7 000 000 kr
6 000 000 kr
5 000 000 kr
4 000 000 kr
3 000 000 kr
2 000 000 kr
1 000 000 kr
- kr
Potential, före

Produktion

Resurser

Potential, efter

Figur 1. Insatsens potential i före- respektive efterläge. Den ökade produktionen (röd
stapel) inklusive den minskade reala resursförbrukningen (gulgrön stapel) motsvarar en
verkningsgrad på kort sikt på 15 procent.

Den totala potentialen i föreläget (8,5 mkr) var fördelad på möjligt produktionsutrymme (7,6 mkr) och möjlig minskad förbrukning av reala resurser (0,9
mkr).

Intäkter
I tabell 2 nedan redovisas en sammanställning över de intäkter insatsen genererat på kort sikt (ett år) och på medellång sikt (fem år) för samhället som helhet
samt uppdelat på stad, region och stat. Effekten på fem år bygger på antagandet
att utfallet efter ett år bibehålls oförändrat i ytterligare fyra år.
I tabell 3 följer en motsvarande redovisning för statens olika sektorer samt för
individen/hushållet och försäkringsgivarna.
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Diagram 2 och 3 illustrerar intäkterna i form av staplar.
Tabell 2. Intäkter på kort och medellång sikt för samhället som helhet samt för den offentliga sektorn.
Per
deltagare,
kort sikt

Totalt, kort
sikt

Totalt,
medellång
sikt

Samhället

1 238 000 kr

95 000 kr

6 188 000 kr

Staden

1 745 000 kr

134 000 kr

8 727 000 kr

Regionen

531 000 kr

41 000 kr

2 655 000 kr

Staten

-1 403 000 kr

-108 000 kr

-7 015 000 kr

Intäkter, kort sikt
samhälle och offentlig sektor
2 000 000 kr
1 500 000 kr
1 000 000 kr
500 000 kr
0 kr
-500 000 kr

Samhället

Kommunen Landstinget Staten totalt

-1 000 000 kr
-1 500 000 kr
-2 000 000 kr
Diagram 2. Intäkten på kort sikt för samhället och för offentliga sektorn.

Som framgår av tabell 2 och diagram 2 beräknas den samhällsekonomiska intäkten, baserad på de 13 deltagarnas produktion och minskade resursförbrukning på kort sikt (ett år) vara 1,2 mkr. På medellång sikt (fem år) beräknas intäkten till 6,2 mkr.
(Om intäkten för de 13 deltagarna är representativa för hela populationen på
39 deltagarna motsvarar det en total intäkt för samhället på kort sikt på 3,7
mkr.)
Anledningen till den positiva intäkten är främst att flera av deltagarna har
kommit in i arbete och därmed bidrar till samhällets produktionsvärde, BNP.
Stadens intäkt på kort sikt är 1,7 mkr baserat på minskade kostnader för försörjningsstöd, minskad handläggning och ökade skatteintäkter. Se detaljerad
information om detta i tabell 6 i bilagan.
Regionens intäkter beror främst på minskade vårdkostnader, men även på
ökade skatteintäkter.
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Tabell 3. Intäkter på kort och medellång sikt för statens olika sektorer samt övriga sektorer i samhället.
Totalt, kort
sikt

Per deltagare,
kort sikt

Totalt, medellång
sikt

Arbetsförmedlingen

-1 414 000 kr

-109 000 kr

-7 068 000 kr

Försäkringskassan

-3 000 kr

0 kr

-15 000 kr

Övrig stat

14 000 kr

1 000 kr

68 000 kr

Individerna/hushållen

256 000 kr

20 000 kr

1 281 000 kr

Försäkringsgivarna

108 000 kr

8 000 kr

541 000 kr

Arbetsförmedlingens ökade kostnader beror främst på lönebidragsersättningar
men också på olika utbildningssatsningar. Att deltagarna har ökat disponibel
inkomst på i genomsnitt 20 000 kr beror främst på att flera har fått arbetsinkomster som överstiger tidigare bidrag och ersättningar.
Intäkter, kort sikt
staten och deltagarna
500 000 kr
0 kr
Af

F-kassa

Övrig stat

Deltagarna

-500 000 kr
-1 000 000 kr
-1 500 000 kr
Diagram 3. Figuren illustrerar intäkten på kort sikt för offentliga sektorn och deltagarna.

Kostnad
Åtgärdskostnaden för de 13 personer som ingår i utvärderingen har varit 2 mkr
inklusive indirekta skatter3. Utslaget per deltagare motsvarar det en kostnad på
157 000 kr. Stadens kostnader är exkl. indirekta skatter.
Tabell 4. Kostnader för insatsens genomförande för samhället som helhet samt för berörda aktörer.
Totalt

Per deltagare

Samhället

2 041 755 kr

157 000 kr

Staden

1 641 933 kr

126 000 kr

Staten

399 821 kr

31 000 kr

3

Total kostnad för hela populationen på 39 är 4,9 mkr.
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Resultat/lönsamhet
I tabell 5 och diagram 4 och 5 nedan redovisas en sammanställning över insatsens resultat/lönsamhet för samhället som helhet och för staden, regionen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt för staten totalt. Lönsamheten redovisas såväl ur ett kortsiktigt som ett medellångt perspektiv. Dessutom redovisas, där det är relevant, återbetalningstiden, vilken anger efter hur lång tid åtgärdskostnaden är ”betald” i form av ökade intäkter och/eller minskade kostnader.
Samhället som helhet

Som framgår av tabell 5 är lönsamheten för samhället på kort sikt negativ, 804 000 kr, motsvarande ca -62 000 kr per deltagare. Om resultatet förblir
oförändrat fyra år framåt är lönsamheten för samhället på medellång sikt, fem
år, positivt och utgör cirka 319 000 kr per deltagare. Orsaken till det negativa
resultatet på kort är till stor del beroende på att hela kostnaden i denna kalkyl
belastar år ett. Läs mer om detta under rubriken Känslighetsanalyser nedan.
(Uppräknat på hela populationen på 39 deltagare motsvarar det en lönsamhet
för samhället på fem år på cirka 12,5 mkr.)
Återbetalningstiden för samhället är 20 månader.
Tabell 5. Lönsamhet på kort och medellång sikt samt återbetalningstid för samhället
som helhet samt för olika sektorer i samhället.

Kort sikt
Samhället

Medellång
sikt

Per
deltagare,
kort sikt

Payoff-tid

Per
deltagare,
medellång
sikt

-804 000 kr

4 146 000 kr

-62 000 kr

20

319 000 kr

Staden

103 000 kr

7 085 000 kr

8 000 kr

12

545 000 kr

Regionen

531 000 kr

2 655 000 kr

41 000 kr

--

204 000 kr

-1 803 000 kr

-7 415 000 kr

-139 000 kr

--

-570 000 kr

-1 414 000 kr

-7 068 000 kr

-109 000 kr

--

-544 000 kr

--

Staten totalt, varav
Arbetsförmedlingen
Försäkringskassan

-3 000 kr

-15 000 kr

0 kr

Övrig stat

-386 000 kr

-332 000 kr

-30 000 kr

-1 000 kr
-26 000 kr

Staden

Staden uppvisar en kortsiktig lönsamhet på drygt 100 000 kr, motsvarande
8 000 kr per deltagare. (Applicerat på hela populationen om 39 deltagare motsvarar det en lönsamhet på 312 000 kr på kort sikt.)
Återbetalningstiden för staden är 12 månader, innebärande att stadens kostnader är återbetalade inom ett år efter att projektet är avslutat4.

4 Observera dock att skatteintäkterna till viss del fördelas ut på andra kommuner utifrån skatteutjämningssystemet. Å
andra sidan erhåller Borås stad marginella skatteintäkter från andra kommuner som förbättrar sin ekonomi.
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På fem års sikt är lönsamheten per deltagare 545 000 kr. Som framgår under
rubriken ”intäkter” är orsaken till det positiva resultatet för staden att flera deltagare kommit i arbete och därmed minskar sitt beroende av försörjningsstöd
samt att de då även betalar skatt.
Lönsamhet, kort sikt
1 000 000 kr
500 000 kr
- kr
-500 000 kr
-1 000 000 kr
-1 500 000 kr
-2 000 000 kr
Diagram 4. Lönsamheten på kort sikt för samhället och offentliga sektorn

Regionen

Genom att regionen inte är med och finansierar projektet är dess lönsamhet lika
med dess intäkt, se tabell 2 ovan.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan

Även för Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan är lönsamheten lika med
deras intäkter i och med att de inte är med och finansierar insatsen.
Lönsamhet, medellång sikt
8 000 000 kr
6 000 000 kr
4 000 000 kr
2 000 000 kr
- kr
-2 000 000 kr
-4 000 000 kr
-6 000 000 kr
-8 000 000 kr
-10 000 000 kr
Diagram 5. Lönsamheten på medellång sikt för samhället och offentliga sektorn
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Känslighetsanalyser
Genom att genomföra två olika typer av känslighetsanalyser kan vi studera hur
lönsamheten påverkas för samhället om någon eller några av förutsättningarna
för utvärderingen ändras i olika avseenden.
Den första analysen syftar till att redovisa hur det uppnådda resultatet påverkas
om vi antar att andra faktorer, än de inom insatsen vidtagna, påverkat utfallet.
Exempel på sådana ”exogena variabler” kan vara konjunkturer, händelser i
individens privata liv, kortsiktiga undanträngningseffekter etc.
Den andra analysen beskriver hur den kortsiktiga lönsamheten påverkas om
projektkostnaden ”avskrivs” under en femårsperiod i stället för att helt och
hållet belasta det första året efter att deltagarna lämnat insatsen.
Känslighetsanalys 1, påverkan av yttre faktorer

Om vi antar att 25 procent av deltagarna nått sin förbättrade status även utan
medverkan i insatsen, hur påverkas lönsamheten för samhället? Beräkningen
genomförs på så sätt att vi reducerar intäkten med 25 procent medan den totala
kostnaden behålls. Den totala intäkten för samhället reduceras till 930 000 kr.
Resultatet av detta blir att lönsamheten är -1,1 mkr, motsvarande -86 000 kr per
deltagare (jämfört med -0,8 mkr respektive -62 000 kr utan den 25 procentiga
reduceringen i intäkt). Återbetalningstiden ökar med sju månader till 27 månader.
Motsvarande beräkning för staden visar att lönsamheten sjunker -330 000 kr,
motsvarande -26 000 kr per deltagare. Återbetalningstiden ökar från 12 till 16
månader.
Känslighetsanalys 2, åtgärdskostnaden avskrivs på fem år

En andra känslighetsanalys kan genomföras genom att kostnaden ”avskrivs” på
fem år. Kostnaden per år blir då för samhället 2 mkr/5 = 0,4 mkr vilket ger en
kortsiktig lönsamhet på cirka 0,8 mkr eller 64 000 kr per deltagare. Motsvarande siffra utan avskrivning är -0,8 mkr.
Gör vi samma beräkning för staden visar den att kostnaden per ”avskrivningsår” utgör 328 000 kr vilket motsvarar en kortsiktig lönsamhet på 1,4 mkr
eller 109 000 kr per deltagare. Utan denna ”avskrivning” är lönsamheten på
kort sikt för staden 8 000 kr per deltagare.
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Sammanfattning av de ekonomiska
beräkningarna för samhället
I diagram 6 nedan sammanfattar vi resultatet av de samhällsekonomiska kalkylerna för de 13 deltagare som ingår i utvärderingen. Den blå nedåtriktade stapeln illustrerar åtgärdskostnaden medan de röda och gula uppåtriktade staplarna illustrerar intäkter på kort och medellång sikt.

Sammanfattning
kr7 000 000
kr6 000 000
kr5 000 000
kr4 000 000
kr3 000 000
kr2 000 000
kr1 000 000
kr0
Kostnad

Intäkt, kort sikt

Intäkt, medellång sikt

-kr1 000 000
-kr2 000 000
-kr3 000 000
Diagram 6. Figur som illustrerar insatsens åtgärdskostnad samt de intäkter som insatsen
genererat på kort respektive medellång sikt. Beräkningarna avser samhället.
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Slutsatser, analys och rekommendationer
Bakgrund
Utdrag ur Borås Stad budget 2017:
”Borås Stad arbetar aktivt för en hållbar utveckling där de ekologiska, sociala
och ekonomiska dimensionerna samverkar. Det finns en stor medvetenhet om
hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det som är
bäst för en hållbar utveckling.
En god ekonomi är viktig för kommunen och ett grundläggande villkor för att
kunna uppnå de sociala eller välfärdspolitiska mål som är det primära syftet
med kommunens verksamhet.”
Projekt Produktionsskolan ”Ung till ung” är en del i Borås Stad satsning inom
ramen för de sociala investeringsprojekt som beslutades av kommunstyrelsen
2013. Projektet riktar sig till unga vuxna i utanförskap som skall ges möjligheter till en förbättrad livskvalitet och egenförsörjning. Projektet skall också utveckla en modell för att arbeta hållbart med unga vuxna som är i eller riskerar
att hamna i ett utanförskap.
Fokus i denna utvärdering är i första hand vilka samhällsekonomiska effekter
som skapats i projektet, men vi kommenterar även vilka möjligheter som finns
till att ta tillvara erfarenheterna av projektet strategiskt och strukturellt på
längre sikt.

Samhällsekonomisk utvärdering visar den ekonomiska nyttan
Den socioekonomiska eller samhällsekonomiska utvärderingens fokus är att
redovisa och synliggöra den samhällsekonomiska nyttan och de ekonomiska
effekterna för berörda aktörer och deltagarna. Främst används denna typ av
utvärdering för att följa upp sociala insatser inom välfärden med koppling till
arbetsmarknad, arbetsliv och utbildning.
I denna samhällsekonomiska utvärdering har vi med stöd av projektet följt upp
hur deltagarnas situation, försörjning och användande av samhällets tjänster,
förändrats genom projektets insatser och genomförande. Genom att samla in
dessa uppgifter, 12 månader för insats och 12 månader efter avslutad insats,
kan vi följa upp, beräkna och redovisa hur individens försörjningssituation och
behov av insatser påverkats genom insatsen. I efterläget ser vi vilken typ av
resurser som har använts hos berörda aktörer, och kostnaderna för dessa, individens eventuella lön med eller utan subvention och vilken aktör som betalat ut
den offentliga försörjningen om detta är aktuellt.
Målet med den samhällsekonomiska utvärderingen är att i ett första steg visa
vilka kostnader som finns för deltagarnas utanförskap och marginalisering innan projektdeltagandet och hur mycket dessa kostnader har minskat genom
deltagandet i projektet. I ett andra steg beräknas den ekonomiska nyttan av
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insatsen genom att redovisa hur mycket kostnaderna för utanförskapet har reducerats. Därefter kan projektets kostnader jämföras med intäkterna på kort
sikt, ett år efter insatsen, och en prognos för det framtida värdet av insatsen kan
uppskattas.
Vi kan också jämföra projektets nyckeltal relativt liknande projekt i vår omfattande projektdatabas. Genom utvärderingen redovisas också hur fördelningen
av kostnader och ”nytta” kan variera mellan olika samhällsaktörer (myndigheter), vilket kan underlätta framtida diskussioner och beslut om finansiering av
liknande insatser. Ytterligare användningsområden för den samhällsekonomiska utvärderingen är att underlätta spridning, implementering, lärande och
för att diskutera och förklara höga initiala kostnader i ett projekt eller en åtgärd
som sannolikt på sikt är lönsamt. En samhällsekonomisk utvärdering är också
ett bra komplement till lärande utvärdering och ett processtöd med fokus på
resultat och effekter.
Genom att vi alltid jobbar med utgångspunkt från förändringen av individens
situation 12 månader före och 12 månader efter avslutad insats ”lyfter vi blicken” från ett kortsiktigt resultattänk med fokus på utfall och aktiviteter till att
redovisa vilka effekter en insats ger. Eftersom en samhällsekonomisk utvärdering synliggör den ekonomiska nyttan kan vi säga att vi anlägger ett socialt
investeringsperspektiv på de insatser som utvärderas med stöd av NyttoSam.

Projekt Produktionsskolan skapar ekonomisk nytta
För deltagarna i urvalet till denna utvärdering är den samhällsekonomiska
kostnaden innan projektdeltagandet 651 000 kr i genomsnitt per år och individ.
Denna kostnad ligger något högre än den genomsnittliga kostnaden på 600 000
kr per deltagare och år som vi tidigare redovisat som ett resultat av närmare 60
tidigare genomförda arbetslivsinriktade utvärderingar, se NNS rapport 2015:1.
Den något högre kostnaden för deltagarnas utanförskap i projekt Produktionsskolan beror främst på deltagarnas behov av olika insatser och på handläggningen av deras offentliga försörjning.
Kostnaden för utanförskapet på samhällsnivå har efter deltagandet minskat
med 95 000 kr per deltagare vilket ligger över snittet i i våra tidigare utvärderingar. För huvuddelen av deltagarna i detta projekt hade sannolikt kostnaderna
för utanförskapet fortsatt på samma nivå eller ökat om inte de fått tillgång till
projektets insatser.
Vad gäller lönsamheten uttryckt i återbetalningstid är den 20 månader för samhället och 12 månader för staden. Båda dessa resultat ligger i paritet med projekt som vi bedömer vara jämförbara med detta. Självklart ska dessa slutsatser
dras med mycket stor försiktighet med tanke på att varje projekt har sina egna
unika förutsättningar.
Av aktörerna är det Borås Stad och Västra Götalandsregionen som har minskat
sina kostnader mest. Projektägaren Borås har ökat sina skatteintäkter genom att
flera av deltagarna kommit i ett arbete, samtidigt som kostnaderna för utbetalningen av försörjningsstödet minskat rejält liksom kostnaderna för omsorg och
handläggning. Regionen har ökade skatteintäkter, men har även minskade
kostnader för sjukvård, vilket tyder på att deltagarna haft behov av insatser
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men som kunnat avslutats genom den positiva utveckling som projektet inneburit.
Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan har ökade kostnader, vilket ligger i
linje med dessa aktörers uppdrag. En social satsning med målsättningen att
deltagare som ”står långt från arbetsmarknaden” skall öka sin grad av egenförsörjning förutsätter att Arbetsförmedlingen har möjlighet att stötta med insatser
och lönesubventioner. En kostnadsökning för denna aktör indikerar därför att
de fullföljt sitt uppdrag. Försäkringskassans ekonomi har enbart påverkats
marginellt.
Staten har totalt sett ökat sina kostnader fr a beroende på Arbetsförmedlingens
olika åtaganden, men har också ökade skatteintäkter genom deltagarnas högre
arbetskraftsdeltagande.
Deltagarna har ökat sina disponibla inkomster, något under genomsnittet jämfört med våra tidigare utvärderingar av någorlunda liknande insatser, 20 000 kr
respektive 27 000 kr per år. Det är viktigt att de personer som kommit i egenförsörjning får ett fortsatt stöd för att utveckla och bibehålla sin arbetsförmåga
för att klara av sin egenförsörjning. Även för de personer som genom projektet
stärkt sina möjligheter att komma i ett arbete måste få ett fortsatt stöd efter projektavslut.
Sammanfattningsvis ligger lönsamheten för projekt Produktionsskolan väl i
linje med andra, liknande projekt, som vi utvärderat.
En känslighetsanalys som vi genomfört av projekt Produktionsskolan visar att
projektets återbetalningstid för samhället ökar från 20 till 27 månader om vi
antar att en fjärdedel av intäkten hade uppstått även utan detta projekts genomförande. För staden ökar återbetalningstiden från 12 till 16 månader.
Denna analys kan ses som ett alternativ till att använda kontrollgrupper, som i
princip inte fungerar vid denna typ av utvärderingar, både p.g.a. kostnads- som
etiska skäl.
För att beskriva det sociala investeringsperspektivet extra tydligt visar en beräkning där vi ”skriver av” projektkostnaden på fem år att lönsamheten för
samhället på kort sikt, ett år, är positiv och att stadens lönsamhet utgör 109 000
kr per deltagare jämfört med 8 000 kr per deltagare utan ”avskrivning”.

Projektets strategiska värde
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad är projektägare i detta viktiga
och intressanta projekt. Tillsammans med de externa samarbetsparterna, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Frivården, Komvux, Jobb Borås och
Brygghuscaféet i Borås Ekonomisk Förening, har projekt Produktionsskolan
gjort skillnad. De viktigaste resultaten är:
•

33 av 39 deltagare har fått en förändrad tillvaro och kommit i egenförsörjning, studier eller närmat sig arbetsmarknaden. Den socioekonomiska utvärderingen bekräftar den ekonomiska nytta som skapats för samhället,
Borås Stad och individerna.

•

Deltagarna har fått en bättre livs- och social situation.
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•

Projektet har utvecklat ett arbetssätt i samverkan som fungerar för att bryta
målgruppen unga vuxnas utanförskap.

Vad kännetecknar ett framgångsrikt projekt? Förutom ovan redovisade resultat
anser vi att denna typ av satsning måste skapa långsiktiga avtryck för målgruppen och leva upp till den övergripande ambitionen med Borås Stad satsning på
sociala investeringar:
” att motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp
genom att tidigt identifiera riskgrupper och riskfaktorer och påbörja ett förebyggande arbete i god tid?”
För att projektet skall skapa långsiktigt hållbara effekter krävs dels att individerna även i fortsättningen kan behålla eller utveckla sin status, dels att Borås
Stad och samverkansparterna tar tillvara på möjligheterna till fortsatt samverkan och gemensamma insatser för målgruppen.
De flesta deltagarna i denna typ av projekt är inte klara efter avslutat projekt
utan de kräver enligt vår erfarenhet ett fortsatt stöd och backup av ordinarie
verksamheter och för flera krävs fortsatta insatser för att nå egenförsörjning.
Deltagare i studier och aktiva insatser kräver särskild uppföljning och stöd för
att komma ”i mål”. Om fler deltagare kommer i jobb eller ökar sin produktivitet finns en stor potential till ökade samhällsekonomiska effekter av projektet.
En implementering av lärandet, arbetsformer och samverkan kräver ett omfattande förarbete inför beslut och verkställande i vardagen. Projektägaren och
parterna har därför en rejäl utmaning i fortsättningen om det finns en gemensam vilja till implementering. Det är först när de nya arbetsformerna tillämpas
som målgruppen unga vuxna med särskilda behov även i fortsättningen får ta
del av de utvecklade insatserna samtidigt handläggningen effektiviserats.
Ur ett strategiskt och strukturellt perspektiv är ett förändrat arbetssätt, utvecklad samverkan och nya verktyg den faktiskt största skillnaden av en social investering. Effektivare arbetsformer som dessutom gör nytta för målgruppen
innebär i sig samhällsekonomiska effekter, som i ett långsiktigt perspektiv
skapar kortare ledtider för handläggning, överbryggar organisatoriska stup- och
sugrör och skapar bättre förutsättningar för målgruppen vad gäller hälsa och
sociala villkor.

Avslutande rekommendationer
När vi genomför utvärderingar av denna typ brukar vi även lämna några rekommendationer till projektägaren och parterna för det viktiga fortsatta arbetet
i projektet och i verksamheterna.
•

Det är viktigt att deltagarna i projektet kan fortsätta att utvecklas positivt.
Hur skall ett fortsatt stöd till deltagarna i projektet se ut och vem ansvarar?

•

Hur mycket av projektets lärande och framgångsfaktorer kan tas tillvara
innan projektet avslutas eller utan att projektet kommer att implementeras?

•

Projektet har på ett tydligt sätt redovisat vad som krävs för en implementering, finns den politiska viljan i Borås Stad och intresse från projektägare
och samarbetsparterna till att besluta och genomföra en implementering?
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•

Hur kan projektets erfarenheter tas tillvara av de övriga projekten i Borås
Stad satsning inom ramen för de sociala projekten?

•

Hur skulle en utvecklad styrning och ledning se ut i denna typ av projekt
med en tydligare strategisk styrning och en utvidgad styrgrupp som även
omfattar samverkansparterna?

Rapporten är sammanställd av Claes Malmquist, Jonas Huldt och Sven Vikberg, 2017-12-04.
Kontaktperson payoff: Claes Malmquist
Kontaktperson för Brygghuset: Åsa Broms
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Bilagor
Bilaga 1. Presentation av projekt Produktionsskolan ”Ung till ung”.
Bilaga 2. Kompletterande samhällsekonomisk utvärdering i tabell.
Bilaga 3. Presentation av NyttoSam.

Bilaga 1
Projektets namn

PRODUKTIONSSKOLAN, ”Ung till ung”
Bakgrund till att projektet startades

Viljan att verka för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart Borås Stad
på lång sikt.
Visionen Borås 2025:
”Borås ser och tar tillvara individens kraft, kunskap, förmåga och idéer.
Nyfikenhet, öppenhet och kreativitet präglar lärandet i skolan – från förskolan
till universitet – men även i arbetsliv och på fritiden. Vi lär varandra över generations-gränser och av impulser från andra kulturer. Lärandet är livslångt, ofta
genom om-prövning och nytänkande. I Borås står bildning i centrum.”
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kan tillsammans Arbetslivsförvaltningen
vara med och ta ansvar för Vision 2025 och de två strategiska målområdena
som handlar om att skapa mötesplatser och att ta ett gemensamt ansvar för barn
och unga.
Varför förlägga projekt på Brygghusenheten?
Framgångsfaktorer

•

Enheten har två centrala mötesplatser där unga möter andra unga: Lundby
Park och mötesplatsen Brygghuset på Bryggaregatan. Att förlägga verksamhet till dessa arenor skapar förutsättningar för nya möten samt att inspireras av andras skapande.

•

Det skarpa lägets pedagogik: Ingenting får vara på låtsas, att lösa arbetsuppgiften blir det centrala. I det arbetet byggs starka relationer som innefattar tillit och förtroende.

•

Omgivningen: Brygghusenheten arbetar medvetet på att skapa en omgivning där betoning läggs på att stärka ungas tro på att det omöjliga är möjligt. Uppdraget är att ta tillvara de ungas förmåga och det friska.

•

Samverkan: Brygghusenheten har många viktiga kontakter med skolor,
näringsliv, föreningar och institutioner inom kommunen.

24

Projektägare

Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Projektparter

I ansökan Fritids-och folkhälsoförvaltningen tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, men efter projektets start endast Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Projektgruppens sammansättning och kompetens

Från början var det tänkt att alla anställda inom enheten skulle vara delaktiga i
projektgruppen. Under projekttiden har vi dock minimerat gruppen till handledare plus tillförordnade projektledare.
Styrgruppens sammansättning och uppgift

Under projektets uppstart valde vi att sammansätta en styrgrupp som skulle
inspirera och hjälpa oss att styra och staka ut en bra väg för arbetet. Fokus låg
på att hitta personer som kunde tillföra kunskap kring målgruppen och projektet i sig. Vi hade många gemensamma frågor som t.ex. fysisk tillgänglighet,
kognitiva funktionsnedsättningar, utbildning samt utvecklingsfrågor ur ett
folkhälsoperspektiv. Vi började med att utse förvaltningschefen på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, rektorn från Vuxenutbildningen, Brygghusets enhetschef, en funktionshinderkonsulent inom Borås Stad, en verksamhetsutvecklare
från Sociala Omsorgen, verk-samhetsutvecklare på Brygghuset samt en i projektet anställd handledare.
I november 2016 tillsattes en ny styrgrupp bestående av personer i vår egen
förvaltning, för att göra det lättare att fatta strategiska beslut. Sammansättningen har sedan november 2016 bestått av förvaltningschef, folkhälsostrateg och
utvecklingsledare på folkhälsoenheten samt enhetschefer/projektledare på
Brygghuset och Lundby Park.
Externa samarbetspartners

•

Arbetsförmedlingen (genom Jobb Borås)

•

Komvux (genom Jobb Borås)

•

Brygghuscaféet i Borås Ekonomisk Förening

•

Frivården

•

Försäkringskassan

•

Jobb Borås

Projektkostnader och finansiering

•

Budget från det sociala investeringsprojektet, 4 100 000 kr
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Förbrukat

•

2014 dec – 2017 nov (uppskattad kostnad sep - nov), 3 835 200kr

•

Medfinansiering ordinarie personal Brygghusenheten, 1 090 600kr

•

Total kostnad, 4 925 800 kr

Projektets syfte

Bryta och motverka långsiktiga ekonomiska och mänskligt negativa händelseförlopp hos unga vuxna, och samtidigt arbeta med förebyggande arbete.
Projektets mål

•

Ge unga vuxna förutsättningar att gå vidare i livet till fortsatta studier
och/eller ar-bete.

•

Skapa ett hållbart koncept, alternativt en modell, för minskad ohälsa hos
unga vuxna som lever i ett utanförskap samt utveckla ny kompetens och
staka ut en för målgruppen ny inriktning i livet.

Målgrupp

Spår 1: Produktionsskolan, 18 - 29 år.
Ursprunglig målgrupp under hela projekttiden.
Spår 2: KAA: Studie- och motivationsinriktat koncept, 16 - 19 år.
Tillkom som målgrupp efter beslut av Beredningsgruppen under våren 2016.
Projekttid

2014-11-18 -- 2017-11-30.
Arbetsformer
Hur har deltagarna rekryterats in till projektet?

Via Jobb Borås, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Frivården och eget
visat intresse.
Har en bedömningsgrupp använts?

Ja, projektgrupp inklusive handledare.
Frivillighet, krav på motivation, deltagare med funktionshinder?

Deltagare (unga vuxna 18 - 29 år) skall ha en, enligt Arbetsförmedlingens definition, funktionsnedsättning, med bedömd arbetsförmåga på över 25 %.
Personen skall ha ordnat boende, barnomsorg och ej vara i aktivt missbruk.
Strävan efter en heterogen gruppsammansättning.
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Evidensbaserad metod?

Nej.
Verktyg?

Vi möter individen där den befinner sig (vilka krav och förväntningar är realistiska att ställa?)
Det är viktigt att göra deltagaren till en arbetskamrat.
Varje deltagare har sin resa. Det kräver olika förhållningssätt och åtgärder från
handledare/personal. Diagnoserna i sig visar att deltagare har olika förutsättningar och behöver träna olika saker. Det finns ingen rättvisa! Deltagarna får
sin placering inom ett område av produktionsskolan, men det innebär inte att
alla där ska göra lika. Vi har regelbunden coachning i syfte att lyfta och utmana
deltagaren.
Det skarpa lägets pedagogik: Ingenting får vara på låtsas, att lösa arbetsuppgiften blir det centrala. I det arbetet byggs starka relationer som innefattar tillit
och förtroende. Känslan av sammanhang blir stor när man känner att man gör
nytta.
Omgivningen: Brygghusenheten arbetar medvetet på att skapa en omgivning
där betoning läggs på att stärka ungas tro på att det omöjliga är möjligt. Uppdraget är att ta tillvara de ungas förmåga och det friska. Vi har ett salutogent
förhållningssätt.
Samverkan: Brygghusenheten har många viktiga kontakter med skolor, näringsliv, föreningar och instanser inom kommunen.
Har syftet följts?

Ja.
Vad har projektet resulterat i?

Att målgruppen lyckats staka ut en ny väg i livet och gått vidare ut i egenförsörjning genom arbete eller studier. Deltagarna har även en förstärkt självbild/självkänsla och känner delaktighet i både socialt liv och i samhället. Resultatet på deltagarna visar att vi arbetat fram ett arbetssätt som fungerar.
Av 39 deltagare, har följande antal gått ut i:
Studier: 5
Arbete: 12
A-kassa: 1
Annan arbetsmarknadsåtgärd: 15
Övrigt (kriminalvård, avliden, vet ej etc.): 4
Försäkringskassan: 2
Hur ska vi kunna ta vara på metoden ”utanför” Brygghuset och Lundby Park. Hur
kan Borås Stad implementera arbetssättet och använda det i sina verksamheter på
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lång sikt?

För att arbetssättet skall kunna implementeras i en befintlig organisation/verksamhet är vår bedömning att följande förutsättningar finns från start:
•

Ett politiskt och/eller förvaltningsövergripande beslut/uppdrag, för att
skapa grund till en så omfattande verksamhet.

•

Ett tätt fungerande samarbete med Jobb Borås och andra samverkansparter.

•

En tydlig rollfördelning och beskrivning av uppdraget.

•

Finansiering av handledare samt utbildning och stöd för dessa i våra enheter i relation till uppdraget.

•

Resurser för kompetensutveckling och utbildning för målgruppen.

•

Ett gemensamt dokumentationssystem mellan samarbetsparterna.

De ”mjuka verktyg” som behöver finnas med är:

•

Deltagarna har inte sett sig som en del i ett projekt, utan som en del av den
totala verksamheten, inkluderade i personalstyrkan.

•

Handledning har utövats av personal som har haft förmågan att individanpassa handledningen på samma gång som man har integrerat handledarskapet i arbets-uppgifterna. Allt: som samtal, schema och arbetsuppgifter
har hela tiden haft ett syfte att lyfta individen. All personal inom enheten
har haft ett öppet sinne och stor tolerans för avvikelser. Alla har sett projektet som ett sätt att lära sig att tänka nytt och vara lösningsfokuserade.
”Learning by doing”.

•

Inte en endaste gång har vi svikit syftet med projektet. Vi har haft deltagarfokus från dag 1.

•

Brygghusenheten är en plats där det är otroligt högt i tak, där de flesta upplever att man kan vara sig själv. Både inom personalstyrkan och bland besökare.

Utförligare text om implementering kan läsas i enhetens egen slutrapport.
Icke förväntade resultat?

•

Deltagare har gjort en större personlig utveckling än vi kunde förutse. Vårt
sa-lutogena förhållningssätt och vår förmåga att vara lösningsfokuserade
har haft större betydelse än vi trodde.

•

Många i den ordinarie personalstyrkan har haft stor behållning av att se
personers olikheter och styrkor i de olika funktionsnedsättningarna. Stor
personlig utveckling!

•

Vardagliga rutiner räcker långt som kompetensutveckling.
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Beskriv förbättrings- och framgångsfaktorer
Områden som ni bedömer att ni borde bli bättre på eller som kan utvecklas
ytterligare?

•

Information till och kommunikation med samverkanspartners, för att klargöra vilka förutsättningar och krav som finns för att deltagarna ska få ett så
bra resultat och så bra tid här som möjligt.

•

Vi behöver bli bättre på att inte starta upp projekt eller ta uppdrag utan att
ha hela grundstrukturen för den specifika händelsen helt klar. Handledarna
har haft för mycket ordinarie arbetsuppgifter i verksamheten som ibland tagit handledartiden i anspråk. Detta har fungerat utmärkt ibland men det har
varit perioder där det inte alls har fungerat.

•

Dokumentation. När det gäller metod och individinsatser. Möjlighet att
dokumentera i journalform. Följeforskning och dokumentationsönskemål
skulle varit med från början. Vad som är relevant att dokumentera och vad
som ska in i slutrapporten.

•

Förutsättningar att kunna göra socioekonomiska, faktiska beräkningar
borde varit klara innan projektstart.

Framgångsfaktorer för projektet

•

Deltagarna har inte sett sig som en del i ett projekt, utan som en del av den
totala verksamheten, inkluderade i personalstyrkan.

•

Handledning har utövats av personal som har haft förmågan att individanpassa handledningen på samma gång som man har integrerat handledarskapet i arbets-uppgifterna. Allt: som samtal, schema och arbetsuppgifter
har hela tiden haft ett syfte att lyfta individen. All personal inom enheten
har haft ett öppet sinne och stor tolerans för avvikelser. Alla har sett projektet som ett sätt att lära sig att tänka nytt och vara lösningsfokuserade.
”Learning by doing”.

•

Inte en endaste gång har vi svikit syftet med projektet. Vi har haft deltagarfokus från dag 1.

•

Brygghusenheten är en plats där det är otroligt högt i tak, där de flesta upplever att man kan vara sig själv. Både inom personalstyrkan och bland besökare.

Typfall
Typfall 1:

Deltagare, 21 år vid inskrivning i projektet. Började med lång praktik som följdes av UVA samt förlängd UVA. Bakgrundproblematik med svår psykisk
ohälsa, lättare kriminalitet, avsaknad av stabila sociala sammanhang och relationsproblem. Tuff attityd, samtidigt skör och med svåra ångestattacker. Svårt
med närvaro, tidspassning. Utredning för diagnos resulterar i Borderline. Anpassning av schema och tider, stora handledarinsatser, mycket täta samtal och
planering. Får hjälp av vården för stödsamtal hos terapeut. Hen får upp själv-

29

känslan, kan släppa på den hårda fasaden och kan hantera planering, livshändelser och ångest utan att bryta ihop. Hen blir självförsörjande tack vare UVA,
flyttar ihop med sin partner och kan se på framtiden med en mycket positiv
inställning. Hen är en väl fungerande samhällsmedborgare som kommer att
kunna ta del av den reguljära arbetsmarknaden efter avslutad UVA.
Typfall 2:

En person, 21 år gammal, med omfattande PTSD samt neuropsykiatrisk funktions-nedsättning. Ett långvarigt missbruk och liv med omfattande kriminalitet.
Hem-maboende med ensamstående förälder. Efter en praktikperiod övergår
hen i UVA vilket innebär en stor förändring kring PTSD-tillståndet. Hen mognar rejält och visar tydligt att hen kämpar för att bryta med sitt tidigare liv.
Stora handledarinsatser med löpande samtal och tydliggörande pedagogik leder
till att hen tydligt tar klivet in i vuxenlivet. Hen flyttar hemifrån till ett mindre
samhälle för att lättare kunna bryta med sitt tidigare liv. En utvecklingsplan
görs där hen skall läsa in sin gymnasiekompetens och gå vidare till insatts på
en annan arbetsplats inom kommunen parallellt med att bland annat en omfattande hälsoutredning genomförs.
Hen arbetar och studerar idag via en förlängd arbetsmarknadsinsats på jobb
Borås. Hen återkommer flera gånger i veckan på besök i verksamheten för att
hålla kontakten med tidigare kollegor och handledare. Hen har idag inga spår
av sitt tidigare missbruk eller liv som kriminell och är en väl fungerande samhällsmedborgare på god väg att uppnå sina mål.
Projektet ur ett lärande, strategiskt och strukturellt perspektiv
På vilket sätt har projektet kunnat bedrivas som normalt inte kunnat ske i de
ordinarie verksamheterna och vad det innebär för deltagarna och berörda
handläggare?

•

Att handledarna bekostats av projektet gör att de kunnat lägga den tid som
krävts för handledningen. Alla deltagare har varit i behov av mycket handledning.

•

Budget som tillåtit insatser för individuell utveckling.

•

Projektet har hjälpt oss att fokusera på struktur, tillvägagångsätt, problemlösning samt acceptans av ett tillåtande klimat.

Hur har arbetsmetoder samt arbetsformer kunnat utvecklas?

Acceptans för avvikelser samt individanpassning av arbetsuppgifter har haft
stor betydelse för individen på lång sikt men för stunden ställt oerhört höga
krav på ordinarie personal. Att alltid vara beredda att tänka om med individen i
fokus har gjort att vi har utvecklat ett förhållningssätt som kan ses som en metod.
Handledarskap har hela tiden legat tätt på arbetsledning vilket har gjort att man
har kunnat anpassa arbetsuppgifterna på individnivå samtidigt som det alltid
har varit i skarpt läge.
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Hur har samverkan kunnat utvecklas?

Eftersom projektet inte drog igång med de tilltänkta samverkansparterna har vi
varit tvungna att improvisera och hitta nya sätt att samverka på.
Hur har innovativa grepp prövats?

Deltagardemokratiskt styrda mötesformer såsom dialogcaféer, pulsmöten, Tex
för att hitta rutiner samt för att involvera alla i verksamheten.
Validering av generella kompetenser (Utförd av Studieförbundet Vuxenskolan
med några av deltagarna).
Det skarpa lägets pedagogik i för målgruppen kreativa miljöer.
Vilket lärande har skapats?

Det finns en plats för alla. Behöver nödvändigtvis inte vara på Brygghusenheten men förmågan att slussa vidare är lika viktig som att ge klartecken på fortsatt praktik eller utvecklingsanställning.
Allmänbildning och erfarenhet syns inte i dokumenterad kompetens men har en
enorm betydelse för en människas utveckling.
Eftersom det är första gången projekt har beviljats medel från Sociala Investeringsprojekten har hela projekttiden varit ett enda stort lärande i sig. Det känns
som att vi, tillsammans med de övriga projekten varit pilotprojekt.
Vilka mervärden har skapats?

•

Generösare öppettider för verksamheternas målgrupper.

•

Service gentemot våra arrangörer och besökare.

•

Förståelse för människors funktionsvariabler.

•

Kompetens och intresse hos deltagarna har hjälpt oss att utveckla verksamheterna. Exempelvis: Inspelningsstudion på Brygghuset, Skatehallens ramper och hin-der, Brygghusets service på ljudteknik-sidan, sortiment i caféet,
ombyggnation av lokaler, etc.

•

Nya och kritiska ögon på verksamheterna.

Vilka insatser skulle målgruppen sannolikt fått om de inte ingått i
projektet?

•

Försörjningsstöd.

•

Annan arbetsmarknadsåtgärd.

•

Insatser från allmänsjukvård, specialistsjukvård och kriminalvård.

Hur har styrgruppen och projektgruppens samarbete fungerat i styrning,
ledning och uppföljning?

Styrgruppens roll och ansvarsområden skulle varit definierade från projektets
start. Vi har haft två olika sammansättningar i styrgruppen. I båda fallen har
den gett stöd i form av vägledning och råd mer än styrning. Det var först när
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följeforskaren kom på plats (2 år in i projektet) som vi förstod vad styrgruppens uppdrag egentligen skulle ha varit. Eftersom vi dessutom från början hade
en väldigt stor projekt-grupp blev rollfördelningen otydlig. Under sista året i
projektet när styrgruppen bestod av personer från vår egen förvaltning och projektgruppen minskades till en-bart handledare samt tillförordnade projektledare
blev samarbetet och rollfördel-ningen tydligare.
Sammanfatta kortfattat projektets hållbarhet samt (möjliga) effek-ter och långsiktiga värde av projektet efter att det avslutats, för del-tagarna, Borås Stad,
och för samhället?
För deltagarna:

•

Starkare individer.

•

Minskad ohälsa.

•

Egen försörjning.

•

Bättre förutsättningar på den reguljära arbetsmarknaden.

•

Högre kompetens.

Borås Stad:

•

Lägre arbetslöshet inom Borås Stad.

•

Minskat utbetalt försörjningsstöd.

•

Borås Stad kan ses som förebild inom arbetet med sociala projekt.

Samhället:

•

Förmodad samhällsekonomisk vinning.

•

Minskad ohälsa hos unga.

•

Lägre arbetslöshet.

•

Starkare individer som tillför samhället mer än innan.

Beskriv det strategiska och strukturella värdet av projektet för
projektägaren Fritids– och folkhälsoförvaltningen.

För att arbetssättet skall kunna implementeras i en befintlig organisation/verksamhet är vår bedömning att följande förutsättningar finns från start:
•

Ett politiskt och/eller förvaltningsövergripande beslut/uppdrag, för att
skapa grund till en så omfattande verksamhet.

•

Ett tätt fungerande samarbete med Jobb Borås och andra samverkanparter.

•

En tydlig rollfördelning och beskrivning av uppdraget.

•

Finansiering av handledare samt utbildning och stöd för dessa i våra enheter i relation till uppdraget.

•

Resurser för kompetensutveckling och utbildning för målgruppen.
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•

Ett gemensamt dokumentationssystem mellan samarbetsparterna.

Hur har projektet samarbetat med andra projekt/insatser för målgruppen
och vad har det inneburit för insatserna i projektet och vad har det haft
för betydelse för deltagarna?

Vi har inte samarbetat med andra projekt. Erfarenhetsutbytet har dock varit bra
när vi har träffats.
Trots att Jobb Borås inte varit en projektpart har ett väl fungerande samarbete
ändå kunnat bedrivas.
Hållbarhet på längre sikt?

Med rätt förutsättningar, inte annars. Det finns stora förutsättningar för hållbarhet i implementerad form men ej som fortsatt projekt. Se avsnitt ovan, under
rubriken ”Sammanfatta kortfattat projektets…”
Övriga kommentarer

Kompletterande rapporter kommer in från:
•

Följeforskare.

•

Förvaltningschefer Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Arbetslivsförvaltningen.

•

Projektgruppens egen slutrapport.

Bilaga 2.
Kompletterande tabell, samhällsekonomisk utvärdering

I tabell 6 redovisas intäkterna på kort sikt uppdelade i finansiella och reala effekter för stad och landsting.
Tabell 6. Intäkter på kort sikt, finansiella och reala effekter för kommunen och landstinget. Uppgifterna avser de 13 deltagare som ingår i utvärderingen
Kort sikt

Per deltagare

1 745 000 kr

134 000 kr

ekonomiskt bistånd

1 152 000 kr

89 000 kr

skatt

326 000 kr

25 000 kr

omsorg och handläggning

268 000 kr

21 000 kr

531 000 kr

41 000 kr

skatt

167 000 kr

13 000 kr

sjukvård

364 000 kr

28 000 kr

Staden, varav

Regionen, varav
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Bilaga 3.
Vad är NyttoSam?

payoff’s metod NyttoSam har sitt ursprung i ett annat samhällsekonomiskt
verktyg, SamPop. Under år 2007 tog payoff över rättigheterna till SamPop från
Arbetslivsresurs AB. SamPop togs ursprungligen fram av Samhall Resurs AB
för drygt tio år sedan. Därefter har metoden vidareutvecklats och uppdaterats
och fått namnet NyttoSam.
Med stöd av NyttoSam genomför payoff utvärderingar och analyser av verksamhet och insatser, som syftar till att minska utanförskapet i samhället och
som ska leda till att individernas självförsörjningsgrad ökar. Uppdraget inbegriper utbildning riktad mot uppdragsgivaren, support under uppgiftsinsamlingen, ev. delrapporter samt en slutrapport som redovisas direkt hos kund.
Kortfattat fungerar på följande sätt: genom att kartlägga en individs livs- och
försörjningssituation under en period av 12 månader FÖRE en åtgärdsperiod
och sedan jämföra detta med motsvarande situation under en period av 12 månader EFTER åtgärden beräknar NyttoSam de ekonomiska effekter som uppstått. Effekterna beräknas för såväl samhället som helhet, som för olika aktörer.
De aktörer som redovisas separat i programmets standardversion är kommun/stad, landsting/region, Försäkringskassa, Arbetsförmedlingen, övrig stat,
staten totalt, försäkringsgivarna (via inbetalningar till avtalsförsäkringarna) och
individen själv.
NyttoSam ska ses som en modell, som visar storleksordningen på utfallet av de
vid-tagna åtgärderna för samhället och respektive aktör. Utfallets precision är
till stor beroende av kvaliteten på inmatade uppgifter – ju bättre underlag desto
säkrare att utfallet är pålitligt.
Modellens struktur bygger på de lagar, regler och system som gäller i dagens
samhälle samt ett antal antaganden och avgränsningar, se nedan. Skattelagstiftningen, socialförsäkringssystemet, standardkostnader för olika offentliga tjänster, högkostnadsskydd samt regler för olika arbetsmarknadsåtgärder är några av
de delar som ingår i programmet.
Trots modellens solida och matematiskt korrekta karaktär vill vi inom payoff
betona att alla de ekonomiska konsekvenser, som är kopplade till en individs
rehabilitering är svåra att identifiera, mäta och beräkna. Särskilt komplicerat är
att beräkna det ekonomiska värdet av ”mjuka” s.k. ”icke-ekonomiska” effekter,
som förhöjd livskvalitet, bättre hälsa, minskat lidande m.m. Vi har därför valt
att inte ta med sådana effekter i våra kalkyler. Den marginella osäkerhet som
finns i programmets utfall gör att vi avrundar de beräknade värdena till jämna
tusentals kronor.
Följande avgränsningar och antaganden har gjorts:
•

Inga undanträngningseffekter förekommer. Skapade jobb är ytterligare jobb
på arbetsmarknaden.

•

Alla resursbesparingar kan omfördelas och användas där behov föreligger
även i det korta perspektivet.
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•

Ev. inkomstökningar för individen leder till ökad konsumtion i samhället,
inget sparande förekommer.

•

Alla ekonomiska konsekvenser gäller i ett ”första led”. Eventuella s.k. multiplikativa effekter – effekter i nästkommande led – ingår således inte.

•

Enbart ekonomiska effekter ingår i analysen. Eventuella ”ickeekonomiska” effekter på livskvalitet och välbefinnande prissätts inte och
ingår därmed inte heller i beräkningarna.

•

De ekonomiska effekter som ingår gäller bara den specifika individen.
Eventuella spin-off effekter som uppkommer för familj och omgivning ingår inte.

•

Programmet förutsätter att allt som produceras av de personer som arbetar/
kommer i arbete är efterfrågat på marknaden.

•

Den intäkt som staten har i form av olika indirekta skatter bygger på den
produktion som individen åstadkommer och inte den konsumtion som
han/hon kan orsaka.

•

De indirekta skatterna (punktskatter och mervärdesskatter) som påläggs vid
beräknandet av effekter på BNP bygger på ett genomsnitt av alla olika skattesatser som förekommer.

•

Programmet förutsätter att utbetalade lönebidrag alltid är anpassade till
individens produktivitet, innebärande att arbetsgivaren inte kan göra någon
vinst på den del av produktionen som denne kompenseras för med lönebidrag.

•

Lönebidraget står i omvänd relation till individens produktivitet.

Förklaring till några av nyckeltalen i NyttoSam:
•

Intäkter: för samhället skapas intäkter genom att en person kommer i egen
försörjning i ett arbete. Alternativt skapas intäkter genom att en person inte
längre tar del av vård eller andra insatser som kräver arbetskraft. En deltagare som har ett försörjningsstöd innan insatsen och som har inkomst av
lön efter insatsen skapar intäkter genom minskade kostnader för de resurser
som frigjorts vid handläggningen. Kommunen har också minskade kostnader för försörjningsstödet samt ökade skatteintäkter. Motsatsen kan också
gälla att en person efter en insats inte har skapat intäkter utan genererat
högre kostnader genom att det t ex funnits ett behov av rehabilitering.

•

Kostnader: avser de resurser som insatsen använt för att genomföra insatsen, både egna och eventuellt externa kostnader ingår.

•

Lönsamhet: beräknas som skillnaden mellan intäkter och kostnader.

•

Återbetalningstid: den tid det tar för insatsen att nå ”break-even”, vilket
innebär att insatsens intäkter är lika stora som kostnaderna.

•

Potential: vi har tagit fram en schablon för den genomsnittliga årliga kostnaden för att en person inte arbetar och till denna kostnad adderas den faktiska kostnaden för typfallens förbrukning av vård, omsorg och handläggning.
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•

Verkningsgrad: är också ett eget framtaget nyckeltal kopplat till NyttoSam.
Verkningsgraden beskriver hur stor andel av deltagarens samhällsekonomiska kostnad som frigörs under det första året efter att deltagaren lämnat
insatsen alternativt när resultatavstämningen gjorts. Kostnaden är beräknad
utifrån dennes utanförskap under en period av 12 månader före insatsen.
Exempel: om kostnaden initialt är 600 000 kr och det skapas ett värde på
120 000 kr under en period av 12 månader efter insatsen/resultatavstämningen motsvarar det en verkningsgrad på 20 procent. Den årliga samhällsekonomiska kostnaden för utanförskapet (600 000 kr i vårt exempel) är baserat dels på det produktionsvärde som skapas av en vuxen person med 27
150 kr i månadslön utan lönesubvention, dels på personens konsumtion av
samhälleliga resurser.
Ovanstående nyckeltal är de vanligaste vi relaterar till men vi redovisar
också ytterligare nyckeltal kopplat till kostnaderna för insatsen. Nyckeltalen presenteras också baserat på utfallet på kort sikt, 12 månaders efterläge, i vanliga fall efter att deltagaren kommit i t ex arbete, studier eller
någon annan av de resultatmått som är aktuella för insatsen. Alternativt redovisas nyckeltalen på fem år, medellång sikt, som bygger på en prognos
av resultatet efter ett år.
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Datum
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00194
826

Utredning om kostnad och tillvägagångssätt för att
avveckla användningen av plast/gummigranulat i
konstgräsmattor
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden behåller nuvarande gummimaterial i
konstgräsplanerna tills en fullgod ersättning finns. Samtidigt deltager
förvaltningen i ett utvecklingsarbete tillsammans med Naturvårdsverket och
Svenska Fotbollsförbundet i syfte att minska miljöpåverkan och minimera
spridningen av granulatet.
Sammanfattning
Gummigranulat på konstgräsmattor är ett aktuellt ämne och främst dess
påverkan på miljön och människor. Hittills har undersökningar och rapporter
visat att inget tyder på någon risk för människors hälsa. Något fungerande
ersättningsmaterial till gummigranulatet finns ännu inte men arbete pågår för att
hitta ett material som är fullgott både miljömässigt och ekonomiskt samt
spelmässigt för fotbollsplaner. Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltar aktivt i
Naturvårdsverkets projekt, tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet, med
att försöka hitta lämpligt granulatmaterial samt åtgärder som förhindrar
granulatet att lämnar fotbollsplanen.
Ärendet i sin helhet
Fotbollsplaner med konstgräs och fyllnadsmaterialet gummi har fått stor
uppmärksamhet i media och är ett ämne för diskussion angående dess
lämplighet sett från en miljösynpunkt. Inom fotbollskretsar finns också
synpunkter konstgräs och granulat som mer grundar sig mer på en känsla att
spela på naturgräs kontra konstgräs.
Idag används tre sorters granulat av gummi; TPE, SBR och EPDM. Det finns
även granulat av organiskt material som idag befinner sig på provstadiet såsom
bark, kokos och expanderad kork, e-kork.
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Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se
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SBR
Gummigranulat från återvunna bildäck. Svart till färgen och det vanligaste och
billigaste alternativet.
EPDM
Nytillverkat vulkaniserat industrigummi.
TPE
Nytillverkad termoplast, ej vulkaniserat.
Bark, kokos, kork m.fl.
Organiskt material som behandlats på olika vis.
Bildäck innehåller olika ämnen beroende på tillverkare och tillverkningsland.
Denna variation av olika ämnen i granulat från återanvända däck har gjort att
det finns en osäkerhet om materialets eventuella risker vid exponering för
materialet. Dessutom har det återvunna granulatet hittills klassats som avfall
men kommer i framtiden att bli klassat som produkt.
De övriga gummi- och plastgranulaten är nytillverkade och har ett deklarerat
innehåll.
Nyligen aktualiserades problemet med granulatets bidrag till mikroplaster i sjöar
och hav. Det bygger på antagandet att granulat som lämnar fotbollsplanen
hamnar i vattendrag och vidare ut i sjöar och hav. Det finns en stor osäkerhet
hur mycket som sprids, vilka vägar det tar och vart det hamnar till slut. Någon
vetenskaplig studie som verifierar detta finns inte.
Granulatet fyller flera uppgifter på en fotbollsplan med konstgräs. I botten på
konstgräset finns ett sandlager som tynger ned och stabiliserar mattan.
Sandlagret blir packat och är för hårt att springa på. Granulatet gör underlaget
mjukare samt fjädrande och skonsamt för fötter och leder. Dessutom medger
granulatet att en fotbollssko med dubbar kan vridas utan att skador uppstår hos
fotbollsspelaren. Konstgräsets strån stöttas upp av granulatet och ger gräset en
längre livslängd.
För närvarande pågår undersökningar med målet att få fram vilken påverkan
gummigranulatet egentligen har, både på miljön och för de som vistas på
planen. Ingen av de hittills presenterade undersökningarna har entydigt visat att
det är farligt att använda gummigranulat på fotbollsplaner.
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En färsk EU-rapport 2017 från Europeiska kemikaliemyndighet ECHA
angående tänkbara hälsoeffekter av återvunnet däckgummi på konstgräsplaner
visar att riskerna med att vistas på dessa planer är som mest mycket små och
inget tyder på att det utgör någon fara för människors hälsa.
En livscykelanalys som genomförts på Luleå Tekniska Universitet visar att en
konstgräsplan med återvunnet däckgummigranulat har mindre miljöpåverkan
under sin livslängd än andra plantyper.
Sedan några år tillbaka pågår prov med ersättningsmaterial till gummimaterialet,
både i Sverige och övriga Europa. Det är främst olika typer av organiskt
material och blandningar av dessa som provas.
I tex Stenungssund provas en blandning av kork och kokosskal, med
förhållandevis bra resultat. Det milda klimatet vid västkusten och det lilla
användandet av planen vintertid är positiva faktorer som gynnar detta.
Här i Borås har vi provat att ersätta gummigranulatet på Borås Arena med så
kallad e-kork från korkekar. Första reaktionen från spelarna var positiv, dock
var korken statiskt uppladdad och fastnade mycket på benen och kläderna.
Efter en tid började det växa ogräs på fotbollsplanen, korken smulade sig och
var svårarbetad. Det bildades områden med bara sand där korken flyttat på sig,
vilket kunde vara farligt för spelarna. Vid kraftigt regn flöt korken iväg, drog åt
sig fukt och bildade klumpar. Kort sagt ingen bra ersättning för
gummigranulatet.
Naturvårdsverket har under hösten 2017 startat upp en beställargrupp med
huvudinriktning att minska miljöpåverkan från konstgräsplaner. Fokus ligger på
problematiken med utsläpp och spridning av mikroplaster och andra
föroreningar men även närliggande miljö- och hälsoaspekter ingår i arbetet.
Borås Stad, FoF deltar i detta arbete tillsammans med bland annat Svenska
Fotbollsförbundet och kommer troligen delta aktivt i något projekt för att
utreda konstgräsets och gummigranulatets miljöpåverkan.
Målet är att till år 2020 ha uppnått en radikal minskning av utsläpp och
spridning av mikroplaster och andra föroreningar från konstgräsplaner för
fotboll. Dessa metoder, resultat och erfarenheter ska spridas och kunna
tillämpas vid upphandling, drift och skötsel i merparten av Sveriges kommuner.
Idag finns inget bra alternativ eller ersättning för gummigranulatet.
När Naturvårdsverkets och beställargruppens arbete är klart och
rekommendationer finns framme, kommer vi följa dessa. Innan dess bör inga
beslut tas angående utbyte av gummigranulat på konstgräsplaner.
De övriga gummi- eller plastbaserade granulaten ger jämförelsevis inga
miljöfördelar och Naturvårdsverket säger sig inte kunna förorda ett material
framför ett annat.
De organiska materialen fungerar inte så bra som fyllnadsmaterial. De drar åt
sig fukt och är inte lämpliga att använda på vinterhalvåret.
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I Borås har vi sedan två år tillbaka krävt av våra leverantörer att gummigranulat
som läggs på våra fotbollsplaner ska vara tillverkat i Norden. Detta för att
minimera risken för att granulatet innehåller skadliga HA-oljor och PAHämnen. Att använda HA-oljor i däcktillverkning är förbjudet inom EU sedan
2010. Framöver planerar vi att kräva innehållsdeklaration på gummigranulatet
som köps in och läggs på konstgräsplanerna i Borås Stad.
I juli 2016 gjordes vi en undersökning av regnvattnets innehåll efter att ha
runnit igenom konstgräset med gummigranulat SBR på Kransmossens
konstgräsplan. På den fotbollsplanen kan vi samla upp det vattnet eftersom det
under konstgräsmattan ligger en tät, heltäckande matta som leder ner allt vatten
till dräneringsledningar. På så sätt kan vi samla in vatten som runnit igenom
konstgräset och gummigranulatet men inte filtrerats genom en sandbädd.
Resultatet från vattenanalysen visade inga miljöfarliga nivåer. Prov togs även på
vattnet i ån som dräneringen rinner ut i och resultatet gav att dräneringsvattnet
var renare än det vattnet som rann i ån.
Oavsett vilken typ av granulat som används på konstgräsplanerna är det viktigt
att planerna anläggs, underhålls och används på ett miljöriktigt sätt för att
minimera möjligheten till spridning av granulatet.
En av de viktigaste miljöåtgärderna vid anläggandet av en konstgräsplan är att
ha invallade ytor vid sidan där bortplogad snö kan samlas upp. Vid plogning
följer det med granulat i snön som ska återföras till planen. När snön har smält
på dessa ytor, renas gummigranulatet och läggs tillbaka på planen.
Dränerande och avvattnande ledningar kan med fördel kopplas ihop till ett
slutet system som leds till en brunn. Brunnarna bör ha filter för att samla upp
granulat och hindra det från att nå dagvattensystemet. Filter kan även placeras i
duscharnas golvbrunnar.
Det bör även finnas möjlighet för spelarna att borsta av sig innan de kliver av
planen, på ytor där granulatet kan samlas upp.
Dessa åtgärder har alla som uppgift att försöka behålla så mycket som möjligt
av gummigranulatet på konstgräsplanen och minimera spridningen.
Åtgärder som dessa kommer vi att påbörja under 2018 på ett antal
fotbollsplaner med konstgräs. En inventering av planernas förutsättningar får
utvisa vilka konstgräsplaner som först kommer att åtgärdas.
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Konstgräset som byts ut på fotbollsplanerna i Borås Stad delas upp i mindre
bitar och läggs ut på främst skolors grusplaner men även andra små
fotbollsplaner i staden. Då används endast sand i konstgräset och ingen
granulat. Detta har upplevts mycket positivt av alla. Barn och ungdomar har fått
en bra aktivitetsyta och konstgräset har fått en längre användningstid. En sätt
att använda begagnat konstgräs som väckt stor uppmärksamhet i landet och hos
Svenska Fotbollsförbundet.
Gummigranulatet från dessa konstgräsplaner har samlats upp, rengjorts och
återanvänts på andra fotbollsplaner med konstgräs.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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SKRIVELSE

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Datum

Instans

2017-11-29

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00051
012

Plan vid samhällsstörningar och extraordinära
händelser
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås anta ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och
bolag att ha en egen, väl genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser. Med grund i Kommunfullmäktiges beslut har
Fritids- och folkhälsonämnden 2013 antagit ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser”.
Nuvarande plan har under årets setts över och reviderats, ett antal förändringar
föreslås. Fritids- och folkhälsonämnden föreslås anta ”Plan vid
samhällsstörningar och extraordinära händelser”.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och
bolag att ha en egen, väl genomarbetad och aktuell plan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser. Med grund i Kommunfullmäktiges beslut har
Fritids- och folkhälsonämnden 2013 antagit ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser”. Nuvarande plan har under årets setts över och
reviderats, ett antal förändringar har gjorts.
Under året har arbete lagts ner av krisledningsgruppen på att gå igenom
befintlig plan och stödmaterial och föreslå ändringar, en övning har genomförts
i syfte att pröva plan och material och krisledningsgruppen har gått en
utbildning under ledning av Södra Älvsborgs Räddningstjänst Förbund (SÄRF).
Utöver detta har även dialog förts med stadens krisberedskapssamordnare och
tjänstemän från SÄRF för att få input kring vårt arbete.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Dessa satsningar har resulterat i ett förslag till ny ”Plan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser” för Fritids- och Folkhälsoförvaltningen. Årets
arbete har dessutom varit en utveckling för förvaltningens krisledningsgrupp
och det stödmaterial som finns kopplat till ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser”.
Den förändring som främst föreslås är att separera plan och rutiner i själva
processen för krisarbetet. Under året revideringsarbete har ett antal
förbättringsområden identifierats i rutiner och stödmaterial. Den föreslagna
planen ger förvaltningen en grund för att kunna sätta igång ett
förbättringsarbete kopplat till krisberedskap och säkerhet.
Avgörande för en väl fungerande krisledning är att plan och stödmaterial är
känt, aktuellt och övat. Förvaltningens ”Plan vid samhällsstörningar och
extraordinära händelser ger oss en bra grund att fortsätta utveckla
förvaltningens arbete i denna anda.
Beslutsunderlag
1. Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Strategi
Program
>> Plan
Policy
Riktlinjer
Regler

FÖRSLAG

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Plan vid samhällsstörningar
och extraordinära händelser
-------------------------------------------------

ARBETSMATERIAL

Fastställt av: Fritids- och folkhälsonämnden
Datum: XXXXXX
Reviderad den:
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
Revidering och årlig genomgång av Fritids- och folkhälsoförvaltningens rutin samt material sker årligen.
För eventuell uppföljning, tidplan och revidering av bilagor ansvarar: Förvaltningschefen
Dokumentet gäller för: Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Dokumentet gäller till och med: 2021
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Inledning
Kommunfullmäktige (2012/KS0371, § 93) har uppdragit till varje nämnd och bolag att ha en
egen, väl genomarbetad och aktuell plan för samhällsstörningar och extraordinära händelser.
De flesta krissituationer kan hanteras med ordinarie organisation och med personalen i sina
vanliga roller, men i vissa avseenden måste den ordinarie organisationen anpassas så att den
motsvarar de speciella krav som ställs vid en allvarlig händelse. Det gäller framför allt funktioner
som ledning, samordning, information och rapportering.
Målen för kommunens krishantering är att
 tidigt få kännedom om och överblicka samhällsstörningar och extraordinära händelser,


vidmakthålla förtroendet för kommunen och dess verksamhetsområden och



minimera negativa konsekvenser för samhället och den enskilde

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2013 en plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser.
Planen visar förvaltningens process vid en samhällsstörning eller extraordinär händelse. Som stöd till planen finns
larmlistor, kontaktuppgifter, krisledningsorganisationens checklistor, rutiner och mallar. Syftet med planen och
materialet är att krisledningsorganisationen ska kunna sätta igång sitt arbete så enkelt och skyndsamt som möjligt
om en situation uppstår.
Utöver den egna planen följer Fritids- och folkhälsoförvaltningen även de centrala bestämmelser som finns på
området och har en samverkan med Stadsledningskansliet som har uppdrag att samordna arbetet.

Vad är en kris eller extraordinär händelse?
En kris är en händelse som hotar grundläggande funktioner och värden i samhället. Det kan handlar om
väderkatastrofer, elförsörjning eller hot mot människors trygghet och hälsa. Det kan handla om väldigt många
människor som drabbas eller att en händelse får så stora konsekvenser att samhället inte fungerar som det ska.
En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig
störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver
skyndsamma insatser av en kommun eller ett landsting.
I arbetet med Fritids- och folkhälsoförvaltningens krisberedskap är kris ett tillstånd i samhället då de vanliga
resurserna och organisationen inte räcker till gör att hantera situationen. Vid en kris eller extraordinär kan
förvaltningen inte bedriva sin verksamhet som vanligt. Det krävs en större samordning, snabbare beslut
och mer information och kommunikation än i vardagen. Det handlar om att leda under ibland
kaotiska och oförutsägbara förhållanden.
Signaler eller indikationer om att det är dags att aktivera krisledningsorganisationen kan komma
från många olika håll, till exempel verksamhets- eller enhetschefer, medarbetare, allmänhet, polis,
SMHI och media. Det gäller att uppmärksamma händelser för att agera i tid.
Indikationer kan vara:
• Betydligt större medietryck än i vardagen
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• Vädervarningar och/eller väderhändelser
• Oroväckande personalbrist (strejk, epidemi)
• Störningar i teknisk infrastruktur och försörjningssystem, till exempel el, brand
• Flera mindre händelser samtidigt

Krisledningsorganisationen aktiveras när:
 ordinarie rutiner för ledning och samordning inte svarar mot situationens krav,


det finns ett stort behov av kriskommunikation eller



det finns ett stort behov av samverkan med andra.

Organisation av förvaltningens krisledningsarbete
Krisledningsstab
Förvaltningens krisledningsstab leds av en beslutsfattare, som är förvaltningschefen eller dennes
ersättare. Om krisledningsarbetet kräver avlösningar kan andra personer vara beslutsfattare i
förvaltningschefens ställe. Förvaltningschefen har även möjlighet att vid särskilda tillfällen utse en stabschef
som leder krisledningsorganisationens arbete.
I arbetsuppgifterna för krisledningsstaben ingår bland annat:
• Analys- och beredningsarbete
• Information och kommunikation
• Omvärldskontakter och samverkan
• Ta fram beslutsunderlag till beslutsfattare
• Följa upp av beslut
• Löpande dokumentation

Förutsättningar
Den delegationsordning som är fastställd av Fritids- och folkhälsonämnden gäller för
beslutsfattande. Ärenden som ska beslutas av nämnden bereds i vanlig ordning.
I inledningsskedet av krisen ska en separat aktivitet registreras där alla kostnader bokförs. Detta i syfte att
kunna få en enkel översikt och möjlighet att kunna fördela kostnader rätt
Vid uppgift till någon om att samverka med andra, respektive vid mottagande av samverkansperson är det viktigt
att tänka på mandat och praktiska förutsättningar för att lösa uppgiften. Samverkanspersonen måste ha ett
sådant mandat att den kan representera och tala för organisationen och fatta beslut.
Det är viktigt att ha kunskap om vilka sekretessbestämmelser som gäller och tillämpas. Informera i förväg om
information som avhandlas är öppen eller sekretessbelagd.
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Förhållningssätt
I det svenska krishanteringssystemet finns tre grundprinciper:
Ansvarsprincipen- den som har ansvar för en verksamhet under normala förhållanden har
motsvarande ansvar under krissituationer.
Likhetsprincipen- en verksamhets organisation och lokalisering ska så långt som möjligt vara
densamma under en kris.
Närhetsprincipen- en kris ska hanteras där den inträffar och av dem som är närmast berörda
och ansvariga.
Med utgångspunkt i dessa tre principer blir helhetssyn och gemensamt ansvar utgångspunkten för
krisledningsstabens arbete. Fritids- och folkhälsoförvaltningens krisledningsstab ska utgå från att:


Tillämpa en helhetssyn på det som ska skyddas, vilka hjälpbehov som finns, på resurser och på effekter
av olika sätt att agera.



Se olika perspektiv för att öka helhetssynen, bättre kunna identifiera behov och hantera krisen
effektivare.



Se människan som en del av systemet och förstår hur grupper och individer påverkas och påverkar
varandra.



Se behov och effekter på både kort och lång sikt.



Se att störningar kan få konsekvenser samtidigt, på flera nivåer och sektorer i samhället.



Använda kriskommunikation snabbt, öppet och korrekt.



Fatta beslut i en medveten process tillsammans med andra
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Funktioner i krisledningsstaben
Funktion i
krisledningsstaben

Kommentar

Vem innehar funktionen?

Beslutsfattare

Måste alltid
finnas

Stabschef

Utses vid särskilda
tillfällen

1. Förvaltningschef
2. Stf förvaltningschef
3. Verksamhetschef stab
1.Stf förvaltningschef
2. Verksamhetschef

Dokumentationsansvarig

Måste alltid
finnas

1. Personalsekreterare
2. Utvecklingsledare 1

Informationsansvarig

Måste alltid
finnas

1. Kommunikatör
2. Utvecklingsledare

Analysansvarig
Serviceansvarig
Verksamhetschef

1. Utvecklingsledare
2. Utvecklingsledare
1. IT-samordnare
2. Verksamhetssamordnare
Har sin ordinarie funktion och ansvar för
verksamheten inom området.

Sammankallar krisledning och aktivering av krisplan
Beslutsfattaren sammankallar krisledningen och fattar beslut om aktivering av krisledningsplanen
(är förvaltningschefen inte anträffbar går beslutanderätten över till ställföreträdande
förvaltningschef). Beslutet ska dokumenteras.
Beslut om aktivering kan även fattas av Borås Stads krisledningsnämnd.
Beslut om återgång till ordinarie organisation ska fattas av beslutfattaren när situationen inte
längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas.

Avveckling
Förvaltningen ska återgå till ordinarie verksamhetsformer så snart som ordinarie organisation har
förutsättningar att leda verksamheten. Beslut om återgång till ordinarie organisation ska fattas av
beslutsfattaren när situationen inte längre är akut och snabba beslut inte längre behöver fattas.
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Krisledningsarbetets
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Bilden visar processen krisledningsarbete. Processens delar är beskrivna i Fritids- och
folkhälsoförvaltningens rutin för krisledningsarbete.

Utvärdering och erfarenheter
Vid varje tillfälle där krisledningen varit aktiverad ska insatsen utvärderas. Resultatet av utvärderingen
ska ge underlag för fortsatt arbete med planering, utbildning och övningar för förvaltningens
krisberedskap.

Förberedelser, resurser och utbildning
Utrustning och andra resurser
Det ska finnas utrustning för krisledningsstabens arbete i krisledningsrummet. Det ska finnas en
förteckning över denna utrustning samt när och hur den ska kontrolleras. Det ska finnas en
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förteckning över andra resurser som kan användas av förvaltningens krisledningsstab samt över
förvaltningens lokaler.

Ständig förbättring
Ett aktuellt material som är övat på är avgörande för förvaltningens krisberedskap. Personer som
har en funktion i krisledningsstaben ska minst en gång om året samlas för ledningens genomgång.
Syftet med ledningens genomgång är att säkerställa förvaltningen har en god beredskap i händelse
av en kris. Detta görs genom att vid ledningens genomgång utvärdera planen, stödmaterial, behov
av kompetensutveckling med mera. Förvaltningschefen ansvarar för ledningens genomgång.

Utbildning och övning
En allvarlig händelse kräver att krisplaner och tillhörande verktyg är kända och att de som ska
arbeta med krisen har kunskaper om krisarbetet. Krisledningsstaben ska regelbundet få övning
och utbildning för att kunna lösa sina uppgifter. Varje övning och utbildning ska utvärderas så att
erfarenheter tas tillvara så att krisledningsarbetet förbättras.
Beslutsfattaren ansvarar för att utbildningsplan upprättas och utvärdering görs.

Bilagor
Bilagorna ska vara lättlästa, kortfattade, tydliga och enhetliga.
Bilagor till denna plan delegeras att fastställas av förvaltningschefen och omfattar:
Bilaga 1
Rutiner för Fritids- och folkhälsoförvaltningens krisledningsarbete /Rutin vid
sammhällsstörningar eller extraordinära händelser
Bilaga 2

Larmlista för krisledningsgrupp/Andra viktiga telefonnummer (Uppdateras två
gånger per år, och vid större personalförändringar som berör krisledningsarbetet).

Bilaga 3

Cheklista över värmestugor

Bilaga 4

Personskada eller dödsfall
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Datum

Instans

2017-12-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00205
805

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Ansökan om socialt riktat bidrag till
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2018
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedan föreningar Socialt riktat
bidrag för 2018. Bidragen betalas ut efter att föreningarna har redovisat sina
kostnader, dock senast 2018-12-15. Samt att medel reserveras för fortsatta
diskussioner med Borås AIK, Borås GIF samt Kronängs IF.
Norrby IF
Borås AIK
Borås GIF
Somali FF
Afghanska kulturföreningen
Byttorps IF
Kronängs IF
Borås Brottarklubb
Borås Rhinos
Iqra

250 000 kr
75 000 kr
75 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
50 000 kr
40 000 kr
30 000 kr
Avslag

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2003 gett möjligheten till
föreningar som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet
definierade områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora
flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till
föreningar som arbetar för att integrera och inkludera fler i Borås föreningsliv.
Totalt nio föreningar har ansökt om bidrag för 2018.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Nedan följer en kort beskrivning av ansökningarna
Norrby IF (130 bidragsberättigade medlemmar, 883 aktiviteter)
Föreningen har nu haft det utökade stödet i ca 1 ½ år, och beskriver det som
ett stöd som verkligen gör skillnad. Föreningen har under denna tid fått ordning
på sin ungdomsverksamhet när det gäller ledare till lagen, nyrekrytering och
knattefotboll för tjejer och killar samt även fått igång ett tjejlag som var ett
uttalat mål för föreningen. Antalet ungdomslag har ökat med tre lag. Dessa
saker hade inte kunnat ske utan det extra stödet menar Norrby IF.
Utöver detta har föreningen tillsammans med ”Sports for you” startat upp
verksamhet i sin klubbstuga där barn och ungdomar kan prova på bordtennis,
tae-kwondo med mera. ”Sports for you” står för ledare och material och
Norrby IF ställer lokalen till förfogande. Problematiken med att få in avgifter
och andra intäkter till de olika verksamheterna kvarstår och därför föreslår
Fritids- och folkhälsoförvaltningen att föreningen får 75 000 kr till att hålla nere
avgifter samt visst inköp av material. Dessutom föreslås att föreningen även
under 2018 behåller det utökade stödet på 175 000 kr för fortsatta insatser för
ökad verksamhet och stabilitet i stadsdelen.
Borås AIK (269 medlemmar, 1286 aktiviteter)
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet på Boda/Hässleholmen men även
Hulta ingår i föreningens upptagningsområde. I områdena finns en välkänd
problematik som avspeglar sig välfärdsbokslutet. Den största kostnaden
föreningen söker bidrag för är resor till och från matcher då väldigt få föräldrar
kan hjälpa till att skjutsa. Det leder till att föreningen måste hyra minibussar vid
varje tillfälle för att lösa situationen. Under året har man köpt in en egen
minibuss i ett försök att minska kostnaderna för resor. Trots det beräknar
föreningen att enbart resorna under 2018 kommer att kosta ca 65 000 kr. Borås
AIK har likt Norrby IF haft det utökade stödet i ca 1 ½ år.
BAIK har satsat på ett projekt som de kallar ”Futsal för alla” som syftar till att
barn och ungdomar genom futsal (inomhusfotboll) ska integreras och känna ett
mervärde. Projektet besöker skolor och pratar om värdegrund och hur man är
en bra kompis, eleverna får även prova på att ordna en turnering. Man har även
bokat träningstider centralt för att locka ungdomar från hela staden. Glädjande
är att man har nått ca 40 tjejer som tränar varje vecka. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen föreslår att ge föreningen 75 000 kr i bidrag för resor till
och från matcher samt för att hålla nere kostnaderna.
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Gällande det utökade stödet på 175 000 kr så vill Fritids- och
folkhälsoförvaltningen reservera beloppet till föreningen och föra en dialog om
hur fortsatt stöd ska användas.
Borås GIF (258 medlemmar, 386 aktiviteter)
Stadsdelen är av välfärdsbokslutet definierat som socialt utsatt av många
orsaker, bland annat är föreningsdeltagandet bland det lägsta i kommunen och
förvärvsinkomsten endast 84 % av snittet i kommunen. Antalet föreningar som
är verksamma i området är också lågt. Borås GIF har tyvärr haft en negativ
trend vad gäller aktiviteter, och antalet ungdomslag i fotbollsserierna har
minskat stadigt.
Borås Stad har på många sätt uppmärksammat detta genom olika satsningar,
den senaste genom Kraftsamling Sjöbo. Föreningen spelar en stor roll i
området och kommer troligtvis spela en ännu större roll även i framtida
satsningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att föreningen får ett
bidrag på 75 000 kr för att hålla nere kostnaderna för barn- och
ungdomsverksamheten.
Dessutom vill vi reservera det utökade stödet på 175 000 kr och föra en dialog
med föreningen om hur fortsatt stöd ska användas.
Somali FF (112 medlemmar, 617 aktiviteter)
Föreningen har blivit etablerad som en driftig och integrationsfrämjande
fotbollsförening på Norrby. Föreningen har växt stadigt och har numera ett
drygt hundratal medlemmar. Det tänker anmäla tre lag till seriespel under 2018.
De största kostnaderna för föreningen är resor till och från matcher, inköp av
material samt hålla nere avgifter. Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår ett
bidrag på 50 000 kr.
Afghanska kulturföreningen (151 medlemmar, 633 aktiviteter)
Sedan ett tag tillbaka har Afghanska kulturföreningen varit ett stöd för
ensamkommande flyktingbarn/ungdomar som sökt sig till Borås. De senaste
åren har detta stöd utökats för att möte den våg av flyktingar som kom med
början under 2015. Fritids- och folkhälsonämnden har under dessa år beviljat
ett högre belopp till föreningen med tanke på omständigheterna.
Föreningen har på så sätt kunnat utöka sin verksamhet för att möta alla nya
människor. Exempel på verksamhet är idrott, kultur, samhällskunskap, möten
med arbetsförmedling och arbetslivsförvaltning, studievägledning och så vidare.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår ett utökat stöd för 2018 på 50 000
kr.
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Byttorps IF (442 medlemmar, 1469 aktiviteter)
Föreningen har inte ett naturligt upptagningsområde som avses i bidraget och
området är heller inte definierat som socialt utsatt. Däremot har föreningen
sedan några år tillbaka ett samarbete med Norrby IF om ett sommarläger för
ungdomar. Lägret är populärt och det kommer många ungdomar från Norrby.
Föreningen söker också bidrag för resor till och från matcher, hålla nere
avgifter samt extra stöd för kontakter med områdesnätverket.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen bedömer att föreningen själva kan klara av
resorna till och från matcherna samt att deltagandet i områdesnätverket sker av
fri vilja och bör således inte belasta föreningens ekonomi. Däremot anslår vi 40
000 kr för att hålla avgifterna låga till sommarens lägerverksamhet.
Kronängs IF (434 medlemmar, 1703 aktiviteter)
Kronäng har sedan några år tillbaka arbetat med att utveckla föreningen sett ur
ett helhetsperspektiv, där såväl passiva medlemmar och aktiva utövare och unga
som gamla har en roll i föreningen. Under de senaste två åren har föreningen
antagit en vision ”Kronängs IF 2.0 Full Potential”, där föreningen fokuserar på
fyra områden; fotbollsverksamhet, säker och trygg förening, livslångt idrottande
samt partnerskap med andra föreningar i området. Kronäng har varit
framgångsrika och tilldelats ett antal utmärkelser, såväl lokalt som nationellt, för
sitt integrerings- och inkluderingsarbete.
Under 2017 har föreningen skrivit på Överenskommelsen med Borås Stad och
engagerat sig i områdesnätverket på Göta-Kristineberg med bland annat
fotbollsskola på Götavallen. På Göta och Kristineberg är behovet stort av
fritidsaktiviteter. Föreningen har också stora ambitioner i sin vision med att
tillse att föreningen genomgår en Certifiering och utbildning för den
”Jämnställda föreningen”. Dessutom aktivt arbeta med CSR, Corporate Social
Responsibility för att finansiellt säkerställa en framtid för Kronäng 2.0 FP.
Kronäng vill med ovanstående i minnet äska om ett socialt riktat bidrag om 250
000 kr för 2018 med möjlighet att förlänga i ytterligare 2 år. Bidraget kommer i
första hand gå till rekrytering av en programledare som skall ansvara för att
Kronäng 2.0 FP drivs och utvecklas enligt styrelsens direktiv. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen föreslår ett bidrag på 50 000 kr för föreningens
engagemang på Göta och Kristineberg och för att hålla nere kostnaderna för
deltagarna, samt reserverar medel för en dialog om övrig utveckling i ett socialt
perspektiv.
Borås Rhinos (Ingen uppgift på medlemmar eller aktiviteter 2016)
Föreningens huvudsakliga verksamhet är Amerikansk fotboll och klubbens
hemvist är på Sjöbo med Sjöbovallen som hemmaarena. En liten förening med
få ledare har gjort att föreningen inte kommit in med någon redovisning under
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det senaste året. Under 2018 vill man däremot satsa på att kunna ta emot både
fler ungdomar men också fler ledare. Amerikansk fotboll är en förhållandevis
dyr sport där framförallt utrustningen kostar mycket pengar. Föreningen
ansöker om medel till utrustning och avgiftsreducering till ett belopp av
100 000 kr.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker det är bra att det finns flera idrotter
att välja bland i stadsdelen och anslår 30 000 kr till köp av utrustning och vill
reservera ytterligare 30 000 kr som kan tas i anspråk efter dialog om hur medel
ska användas.
Borås brottarklubb (83 medlemmar, 176 aktiviteter)
Sedan ett antal år tillbaka har ensamkommande och nysvenskar sökt sig till
brottningslokalen i Boråshallen. I nuläget är det ett 20-tal brottare som får lära
sig svensk föreningskultur genom brottningsklubben. Föreningen har extra
kostnader för hyra av minibuss vid tävlingar, licensavgifter och utrustning.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår ett bidrag på 40 000 kr för
ovanstående extra kostnader.
Iqra (16 medlemmar, 20 aktiviteter)
Föreningen är nystartad och har sin huvudsakliga verksamhet på Hässleholmen.
Området är väl känt för sin sociala utsatthet, men föreningen är relativt
nystartad och bedriver inte den typ av verksamhet som omfattas av bidraget.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen avslår föreningens ansökan men kommer
fortsatt att ha en dialog med föreningen om vilket stöd som kan passa bäst i
framtiden.
Beslutsunderlag
1. Föreningarnas ansökningar

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Borås Stad
Fritid o folkhälsokontoret
501 80 Borås

Borås 9 november 2017

Ansökan socialt riktat bidrag
Beskrivning av vår verksamhet med målsättningar och motiven för vår ansökan finns i vår skrivelse den 29
januari 2002. Vi förutsätter inga förändringar i våra arbetsvillkor inför nästa år och vi känner samma starka
behov av extra stöd för att vi skall kunna uppfylla vår målsättning att vara en viktig resurs för familjerna inom
våra rekryteringsområden Hulta och Hässlehomen.
Nedanstående kalkyl ligger till grund för vår ansökan.

Resor till bortamatcher inom Västergötlands Fotbollsförbunds seriespel för 11-manna.
Ett U-lag, ett juniorlag, två P16-lag, ett P14-lag,ett F14-lag kommer att delta i VFF:s seriespel för 11mannafotboll.
Våra beräkningar är gjorda utifrån den seriesammansättning som gällde under säsongen 2017.
Busshyra uppgår till 350:- per tillfälle och buss och kostnad för färdsträcka till 39:- per mil och buss.
Ledare och föräldrar som hjälper till med bilskjuts ersätter vi med 10 :- per mil.
Två bussar behövs vid varje restillfälle. Om vi får hjälp med bilskjuts behövs det fyra bilar varje gång.
Vi köpte en minibuss under 2017 då vi räknar med att vi skall tjäna på detta rent ekonomiskt.
Busshyra vid 61 tillfällen
Färdsträcka 540 mil
Egen buss
Avgår ersättning för egen bil
S:a merkostnad

21350:21060:18900:21660:739650:-

12 år och yngre
För åldersgrupperna 12 och yngre kommer vi att delta i VFF:s seriespel för 7-manna och Borås Ungdomsallians
sammandrag för 5-mannalag . I dagsläget beräknar vi starta med fem 7-mannalag och tre 5-mannalag. Utifrån
2017 års seriesammansättning beräknas nedanstående merkostnad.

För 7-mannafotboll och 5-manna räknar vi med en buss per restillfälle alt. två bilar.

Egen buss 250 mil
Avgår ersättning egen bil
S:a merkostnad

8750:5000:3750:-

Futsal
Vi deltar också i ett antal futsalcuper där vi gjort följande beräkningar
Två bussar behövs vid varje res tillfälle alt. tre bilar.
Egen buss
Busshyra vid 25 tillfällen
Färdsträcka 235 mil

8225:8750:9165:-

Avgår ersättning för egen bil
S:a merkostnad

7050:19090:-

Då det olika evenemangen kommer att krocka kommer vi vara tvungna hyra ytterligare minbuss.
Detta beräknar vi till en kostnad av c:a 30000:För att kunna ta emot nyanlända ungdomar och andra ungdomar från området och dessutom få mer tjejer att
spela fotboll har vi märkt att vi behöver mer resurser som dessutom kan vara med och skaffa ledare och
organisera upp vår ungdomsverksamhet.
Detta har vi beräknat till en kostnad av 65000:-

Futsal för alla
Dessutom kör vi ett integrationsprojekt futsal för alla (se bilaga) ihop med SISU där vi var tvungna att hyra
Sturehallen
då fritidskontoret inte kunde erbjuda oss några tider i de centrala idrottshallarna innebar det en kraftig
hyreshöjning för oss då hyran är 290:-/tim i Sturehallen mot 90 :-/tim för de kommunala hallarna.
Sturehallen 6 tim/vecka x 22 veckor x 290:Kommunal anläggning 6 tim/vecka x 22 veckor x 105:S:a merkostnad

38280:13860:24420:-

Då detta projekt har blivit mycket populärt så kommer vi behöva mer resurser till instruktörer, cupdeltagande,
mtrl., resor,.
Detta beräknar vi kommer kosta oss c:a 50000:-

Dessutom tillkommer kostnader för träningsmatcher och de olika distriktsmästerskap som VFF arrangerar.
Vi gör ingen kalkyl av detta, eftersom cupspelet är helt avhängigt av hur långt våra lag avancerar.

Sammanställning merkostnader vid bortamatcher och anläggningshyra
VFF:s seriespel 11-manna
VFF:s seriespel 7-manna
Futsal
Extra busshyra
Organisationskostnader (Hässleholmen)
Anläggningshyra
Kostnader futsalprojekt

39650:3750:19090:30000:70000:24420:50000:-

S:a

----------236910:-

Ovanstående detaljerade beräkningar är avsedda att illustrera de totala merkostnaderna som vi drabbas av om
i princip inte några föräldrar eller andra anhöriga medverkar vid transporter till bortamatcher.

Vi beräknar att våra merkostnader för att vi inte kan få hjälp med bilskjuts och anläggningshyra uppgår till
omkring 240000:-

Vi hoppas på ett positiv svar på vår ansökan
Hälsningar
Magnus Johansson ordförande
Borås AIK

Borås 15 november 2018

Ansökan socialt riktat bidrag
Härmed ansöker Borås GIF om att bli tilldelade medel gällande socialt riktat bidrag för 2018.
I vårt fortsatt enträgna arbete att engagera ungdomarna på Sjöbo i vår förening märker vi
tydligt att många av dem har det tufft, både socialt och ekonomiskt. Vi försöker med de
mycket knappa medel vi har att göra så mycket vi kan för att deras fritid ska kännas
meningsfull och att de ska uppleva idrottandet i vår förening som en stabil grund att stå på
när allt annat känns motigt och övriga samhället inte alltid finns där för dem.
Från 2011 och framåt har vi kunnat ta del av statistik som för stadsdelen Sjöbo är allt annat
än munter. Ungdomarna på Sjöbo (årskurs 8) ligger fortsatt i topp när det gäller
alkoholkonsumtion men i botten när det gäller någon vuxen att kunna anförtro sig åt och
även när det gäller föreningstillhörighet. Det sistnämnda är en förödande faktor både för
ungdomarna själva men även för oss som ensam idrottsförening på Sjöbo – vår roll i
samhället är mycket viktig när det gäller att hjälpa till att fostra modiga, friska och
ansvarstagande individer och det är svårt när så få känner att de har möjlighet att vara med i
vår verksamhet.
Speciellt skulle vi vilja nå ut till flickor med invandrarbakgrund som är den grupp som syns
minst i vår nuvarande verksamhet.
Vi vill underlätta för våra ungdomar genom att vidta följande åtgärder under 2018:
Ø Rekrytera och anställa en eller två person-/er (yngre) som aktivt kan
samverka med skola och fritidsgård inom stadsdelen för att skapa aktivister
och verksamhet som i sin förlängning ger nya medlemmar och ledare till
vår verksamhet
Ø Hålla nere tränings- och medlemsavgiften för de ungdomar som är i
åldrarna 10-20 år. I just de åldrarna märker vi hur sårbara de är sett ur ett
rent ekonomiskt perspektiv – i många fall saknas det även resurser
från föräldrar.
Ø Att med hjälp av socialt riktade medel låta samtliga ungdomslag (fotboll &
innebandy) delta i en (1) cup under 2018. I dagsläget, trots träningsavgifter,
har föreningen tyvärr inte råd med detta. Vi vill undvika att de lag som har
ungdomar med mer resursrika föräldrar kan åka iväg medan andra lag får
stanna hemma.
Ø Vi vill också som förening kunna stötta de spelare/familjer som har det
så tufft att de inte kan ha sina ungdomar i träning hos oss på grund av att
de inte har råd att köpa utrustning (fotbollsskor, benskydd osv).

Borås GIF två stugor – en förening

www.borasgif.nu

Borås 15 november 2018

Sammanfattning och summering:
Åtgärd 1 – lön till samverkare (del av )

210.000 SEK

Åtgärd 2 – hålla nere träningsavgiften för åldrarna 10-20:

10.000 SEK

Åtgärd 3 – deltagande i utomhuscup:

15.000 SEK

Åtgärd 4 – stöd till utrustning:

15.000 SEK

Summa ansökan socialt riktat bidrag

250.000 SEK

Borås GIF Styrelse
genom

Ordförande Thomas Almgren

Borås GIF två stugor – en förening

www.borasgif.nu

Ansökan till Borås stad för social riktat bidrag.
Från Borås brottarklubb
Borås brottarklubb genomför integration på riktigt. Under 3 år har vi integrerat en grupp
ensamkommande flyktningsbarn till att känna samhörighet i klubbanda och svensk ideell
föreningskultur.
En grupp ca 15 st började träna brottning i vår träningslokal i Boråshallen för 2 år sedan.
Starten var svår, språket var en barriär. Men vi fortsatte att ge instruktioner på svenska.
Stegvis lärde de att ta till sig instruktionerna efter att sneglat på andra i början.
Det är härligt att se hur dessa ungdomar samtränar och blir vänner med sina svenska
träningskompisar. I veckas såg jag 5 ungdomar extra träna tillsammans, 2 svenskar och 3
ensamkommande.
Killar som tränar flitigt varje vecka och dessutom är med i klubbens tävlingsgrupp.
Tävlingsgruppen kostar mycket pengar, brukligt sponsra föräldrarna sina ungdomar.
Här finns inga närvarande föräldrar utan klubben tar ett stort socialt ansvar.
600 kr i tävlingslicenser per år som klubben har betalat. Mini buss minst 1 gång i månaden. Ligger
ofta över på hårdlogi vid tvådagarstävling eller läger. Inte flott men klubben betalar övernattning och
måltider. Murray har till o med köpt luftmadrasser för egna pengar och lånat ut till killarna.
Man är stolt som ledare hur dessa ungdomar representerar klubben
På SM veckan i Borås fick klubben inte mindre än 4 medaljer. Yunes Soormiri tar guld på USM och
silver i junior SM. Även Najafi tar ett silver i ungdom. I senior SM kämpar sig Noorullah till sig ett
brons i tävlingens kanske tuffaste vikt.
Alla dessa killar tar för sig bra ute i Sverige och helt plötsligt är Borås brottarklubb en av landets
mest framstående fristilsklubbar.
4 av killarna åker regelbundet på landslagsläger, om de var svenska medborgarna så skulle flera ha
fått representera Sveriges färger.
Under 2017 har vi haft en tävlingsgrupp med nedan ensamkommande:
Ali Reza, Mohammad Reza, Najafi Mohebi, Nasir Ghafwri, Qasemi Noorullah ,Yasin Safdari, Yunes
Soormiri
Utöver dessa killar har vi ytterligare 5-6 st som bara tränar utan att vilja tävla. Än så länge. Klubben
behöver medel för att köpa in lånematerial såsom skor och trikåer och träningsoveraller. Kul med
stor verksamhet men den dränerar ekonomin. Resorna kostar också då vi ofta kör minibuss då dem
ej har föräldrar som kör.
Vi är ändå som klubb stolta över att se hur bra integrationen fungerar. Killarna ger tillbaka till
föreningen. Flera av dem har redan blivit förebilder till yngre i klubben.
Tänk att få träna med en svensk mästare kan en liten kille eller tjej säga. Vi har öppen träning för
bägge kön vilket inte många andra idrotter har. Ibland sitter en av våra kvinnliga tränare och pluggar
matte med dem innan träningen.
2 av killarna har fått extrajobb genom brottningen. När vi åker på långa resor Helsingborg, Västerås,
Norrköping osv blir det ofta snack om allmänbildning. Vi pratar och diskuterar olikheter länder
emellan.

Svårt med långsiktiga mål de det hänger utvisningshot över och ord som avslag, godeman, asyl osv är
vanligt. Men vi kämpar i nuet och försöker ge dem en trygg tillvaro och finns i deras närhet.
Klubben genomför integration i praktiken
Borås brottarklubb blev för 5 år sedan hedrade med att bli utsedd till Borås stads
integrationsfrämjandeförening för vår brottarfritids och träningsgrupper i Fjärdingsskolans
idrottshall.
Det vi gör nu är än mer integrations befrämjande.
Vi gör dessa ungdomar till svenska samhällsmedborgare.
Klubben äskar medel för sportutrustning, tävlingslicenser, minibussar, medlemskap, logi samt
middag för 2017/18 med 157 600 kr
Under 2017 har vi genomför 10 längre tävlingsresor eller läger och vi har ambitioner med samma
schema för 2018.
Genomförd verksamhet 2017
Minibuss veckoslutshyra 2000 kr x 10 resor
Bränsle ca 60 mil t/r bränsle 0,8 x15 kr 720x10
Logi/måltider 500x6 per x 10
Tävlings licenser 6 st
Utrusning
Trikåer, träningsoverall o brottarskor 3000krx6
Allmänna låne skor, 6par
Summa
Årsbudget 2018
Minibuss veckoslutshyra 2000 krx10 resor
Bränsle ca 60 mil t/r bränsle 0,8 x15 kr 720x10
Logi/måltider 500x6per x10
Tävlings licenser 6 st
Utrusning
Trikåer, träningsoverall o brottarskor 3000krx4
Summa

20 000
7 200
30 000
3 600
18 000
6 000
84 800 kr
20 000
7 200
30 000
3 600
12 000
72 800 kr

Borås 2017-11-12
Vid Pennan
Magnus Nyström

Mattias Eklund
Ordförande i Borås brottarklubb
Mob:0703 748332

Ansökan om socialt riktadbidrag för 2018.

Somali FF är en fotboll klubb. Föreningen startade år 2007, har sitt säte i Borås på Norrby. Somali FF
har tre fotbollslag, Pojkar 13, Pojkar 15 och A lag. Somali FF har lyckades under sista tio åren att ha
en fin fungerande aktivitet för barnet och ungdomarna i utsatta område. Föreningen har
nioträningstillfälle varje vecka för Pojkar 12 - 13, Pojkar 14–15 och A laget. Föreningen har sju aktiva
fotbolls tränare och ordförande, kassör, sekreterare och två ledamöter. Föreningens styrelse består
av fem. Alla arbetar ideellt.

Prisutdelningen.
SomaliFF vann Division 6 Ulricehaamn nedan ser vi hur tabellen slutade.
Pojkar, Div 6 UlriSomalicehamn - Kompisligan
Lag

S

D

P

Gå till detaljerad tabell på vastgotafotboll.org
Somali FF

16

45

40

Svansjö

16

47

39

Tranemo IF

16

4

27

Limmared/ Länghem

16

-1

23

Dalsjöfors GoIF svart

16

4

22

Ulricehamns IFK

16

-8

20

Brämhults IK

16

-14

14

Södra Vings IF

16

-36

12

Svenljunga IK

16

-41

12

Högvads BK (9-m)

Utgått

Bilderna nedan är från Ramadancuppen för pojkarna från trakten. Somali FF arrangerade det.

Somali FF kommer och anmäla tre lag i serie. Ett P13, Ett Junior lag och A laget.
Vi kommer och arrangera ramadan cup för 16 lag. En cup för ungdomarna och en cup för barnen.

Somali FF söker Tävlingsformat 55 000kr,Utrusting,arrangemang, läger osv 28 000kr.
Totalt Somali FF söker 83 000 kr. Vi är oerhört tacksamma för era stöd.

Med vänlig hälsning: Somali FF styrelsen.

Socialt riktat bidrag – mer amerikansk fotboll till Sjöbo stadsdel med Borås Rhinos
Vi i Borås Rhinos AFK vill fortsätta utveckla vår förening och eftersom vår hemmaarena är
på Sjöbovallen så vill vi få med Sjöbo stadsdel på tåget!
Mitt namn är Josefin Johansson, ideellt arbetar som vice ordförande för Borås Rhinos i 2 år
och är uppvuxen och bor idag på Sjöbo. Tillsammans med föreningen vill vi, tränare och
styrelse, öppna upp och få in ungdomarna till vår sport.
Visionen vi har som förening är att kunna erbjuda en sport som får Sjöbovallen att blomstra
igen. Många ungdomar idag verkar inte veta vart de ska ta vägen utanför skolan. Skulle man
kunna fånga upp de här barnen och ungdomarna i tid, så kommer de in i en annan cirkel av
gemenskap och vikten av att röra på sig och samtidigt ha kul.
Vad vill arbeta för är att ha samarbete med ungdomsgårdarna på Sjöbo samt få kontakt med
Sjöboskolan och Erikslundsskolan. Amerikansk fotboll är ännu en ung sport i Sverige men
den ökar och ökar. Speciellt på barn och ungdomssidan.
Eftersom jag själv alltid idrottat sedan ung, vet jag hur viktigt det är med sport och idrott,
både för det fysiska och det sociala. Det var där man träffade sina vänner och samtidigt gjorde
något nyttigt för kropp och själ. Amerikansk fotboll har väckt min lagsportsanda igen och jag
vill ge tillbaka till Sjöbo och de som växer upp här idag. Jag sitter som sagt idag som vice
ordförande i Borås Rhinos styrelse, tillsammans med Simon Axell som ordförande och vi
hoppas på att fler ska få upp ögonen för amerikansk fotboll.
Det som är så bra med vår sport är, att här kan varje individ hitta sin plats i laget. Alla har en
personlig position, i vissa positioner så är det viktigt med att vara snabb och fånga boll och
andra handlar om kraft och blixtsnabb reaktion. Vi är även en av de få sporter där både tjejer
och killar spelar tillsammans i barn och ungdomslagen. Det ger också en speciell känsla att
ungdomarna kan lära sig tidigt om vikten att samarbeta, oavsett kön och att vi är jämställda.
Vad vi vill göra är att storsatsa på ungdomarna och ge sporten en kickstart i Sjöbo stadsdel. På
så sätt kan vi möta alla boende på Sjöbo och visa för de barn och ungdomar som ännu inte
hittat sitt kall inom idrotten att Sjöbo har en sport som riktar sig till alla.
Genom det här, behöver vi köpa in fler axelskydd, hjälmar och bollar med mera för att kunna
låna ut till alla som vill testa och fortsätta i amerikansk fotboll. Axelskydd och hjälmar är dyra
att köpa in men håller i flera år, och något vi vill kunna låna ut utan att våra utövare ska
behöva köpa själva. Ett stödbidrag skulle också göra att vi kan sänka tränings- och serieavgift
för alla som vill fortsätta och därmed inkludera de barn och ungdomar som har föräldrar som
inte har råd med dyra medlems- och träningsavgifter.
Den här satsningen skulle börja nu i höst 2017 och fortsätta hela 2018. Vi kommer att börja
med att få träningstillfällen med Sjöbo ungdomsgård och sedan kontakta Sjöboskolan och
Erikslund för att kunna få in provträningar i deras idrottslektioner eller på lov. Eftersom
Sjöbovallen ligger såpass nära kan vi få en bra provträning där vi har all utrustning och där vi
kan samla våra tränare. Vi som förening kommer att lägga ner mycket tid och planering, både
som tränare och stöd för de barn som behöver komma in i samhället. Vi vill vara förebilder
och visa att allt är möjligt. Vi måste synas för att folk ska hitta oss, och då är det viktigt att vi
får samarbete med skolorna och ungdomsgårdarna.

Det bidrag vi tänker oss är 100 000 kronor. Med det här pengarna kan vi köpa in utrustning
och träningsredskap för 50 000kr, som är hjälmar, axelskydd, bollar, tacklingshjul samt 50
000 kr för att betala serie och träningsavgifter som i vår sport kostar väldigt mycket då vi
ännu är ett mindre förbund i jämförelse med de större sporterna som fotboll och handboll.
Genom det här bidraget kan vi inkludera alla, på både utrustning och lägre träningsavgifter.
Vi kommer då även kunna starta fler lag och de ungdomar som skulle vilja bli ledare och
tränare för lagen kan åka på utbildning och därmed fortsätta vår utveckling i föreningen.
Vi hoppas att Borås Rhinos ska få en plats i idrotts-Borås och att Sjöbo kan bli en stadsdel
som är känd för amerikansk fotboll!
Med vänlig hälsning Josefin Johansson/Borås Rhinos AFK
Tel: 073-909 48 37
Mail: josefin.v.johansson@gmail.com

2018
Ansökan för:
Socialt riktat bidrag

Styrelsen
Kronängs IF
2017-11-15

Bakgrund
Kronängs IF har sedan 2015 arbetat aktivt med att utveckla föreningen till en modern förening
med en holistisk syn på alla medlemmar, aktiva som passiva; unga som gamla.
Under 2016 och 2017 formulerade man detta arbete i en långsiktig vision i Programmet
Kronängs IF 2.0 Full Potential. Programmet ger en tydlig målbild för vad Kronängs IF skall
arbeta med för att utvecklas och för att nå sin fulla potential.
Att man valt programformen i stället för projekt gör att man inte sätter en tidsgräns eller
budget för när man är färdiga med visionen, vilken med alla sannolikhet kommer att revideras
då varje framgång gör att Kronäng kommer flytta fram målen ytterligare.
Inom varje delprogram bedrivs tydliga projekt med budget och tidplan och allra viktigast är
att varje projekt inlemmas i den ordinarie verksamheten.
Visionen har viktiga 4 hörnstenar som är samlade runt föreningen Kronäng och som fokuserar
på:
 Fotbollen, kärnverksamheten som skall locka till sig ungdomar av alla åldrar
 Säker och trygg förening med tillägget socialt ansvar
 Livslångt idrottande, den åldersneutrala arenan och samarbete med andra idrotter
 Fotbollsfamiljen, samarbete med andra fotbollsföreningar med liknande värdegrunde

Nuläge och milstolpar
Alltsedan Kronäng påbörjade sin resa mot sin Fulla Potential så har ett intensivt arbete pågått
på flera plan och där många krafter fått dra ett tungt lass. Det är inte självklart att alla tränare
och ledare vill ta emot 5-10 nya spelare som inte kan språk eller vedertagna normer. Därför
har det varit viktigt med ett starkt stöd och ett tydligt värdegrundsarbete där vi till ledorden;
Glädje, Kamratskap och Uppmuntran skapar Trygghet, lagt till inkludering. Vårt arbete med
just inkludering har rönt uppmärksamhet både lokalt, regionalt och nu senast på riksplanet.
Genom utmärkelserna så har vi i Kronäng fått den uppmuntran som gjort att vi med minimala
medel, både mänskliga och ekonomiska, orkat fortsätta detta arbete.
De senaste åren så har Kronäng erhållit följande utmärkelser för sitt arbete:
 2015: Robert Pettersson får pris som årets ungdomsledare
 2016: SvFF ger stipendier till Tomas Pettersson och Daniel Ung för deras insatser
inom ungdomsfotbollen.
 2016: Kronäng tilldelas erkännande som Årets integrationsfrämjande förening av
Borås kommun.
 2017: VFF tilldelar Kronäng stipendiet ur Stig Segerfeldts minnesfond för
föreningens arbete med integration och inte minst inkludering.
 2017: Kronäng får Stipendiet ur Gunnar Nordahls minnesfond för sitt arbete med
inkludering och värdegrundsfrågor. Priset delas ut i samband med SvFF fotbollsgala.
Motiveringen lyder.
o Stiftelsen för Gunnar Nordahls Minnesfond har tilldelat Kronängs IF 2017
års stipendium. Kronängs IF prisas för att man på ett utmärkt sätt arbetar
med inkludering i sin ordinarie fotbollsverksamhet där värdegrundsfrågor
tillåts stå i fokus.
Föreningens eget arbete och samarbete med andra organisationer i Borås
stad visar på ett konkret sätt upp idrottens kraft och potential som viktig
samhällsaktör.
– Kronängs IF har genom en imponerande verksamhet visat på den
samhällsnytta som genereras av ideella krafters arbete med barn och
ungdomar. Verksamheten bär upp Gunnar Nordahls ideal på ett
utomordentligt sätt som gör Kronängs IF till en värdig mottagare av årets
stipendium på 20 000 kr, säger stiftelsens ordförande Krister Malmsten.

Mottagit pris av Borås Kommun för Bästa Integrationsfrämjande förening

Under 2017 så har Kronäng som första föreningen i Borås skrivit på Överenskommelsen, en
länk mellan Borås Stad och de idéburna föreningarna. Överenskommelsen ligger helt i linje
med Kronängs vision för program 2: Säker & Trygg förening med socialt ansvar.
I samband med uppstarten av Områdesnätverket för Göta och Kristineberg så tog Kronäng en
viktig roll som enda aktiva idrottsförning inom området. Genom nätverket så har flera
samarbetsprojekt tagits fram tillsammans med deltagande intressenter. Genom Kronängs
deltagande och positiva verksamhet så smittar detta av sig och ger framtidstro. Exempel på
projekt är:
 Kronäng startar fotbollsskola på Götavallen tillsammans med AB Bostäder,
Fritidsgården och PRO.
 Kronäng kommer bedriva sommar fotbollsskola på Göta tillsammans med
ovanstående och Borås Kommun (feriearbetare).
 Kronäng tillsammans med intressenter från nätverket kommer att ta fram en plan för
Kronängs arena, för hur man på bästa sätt skall utveckla området till en åldersneutral
arena och mötesplats.
 Kronäng tillsammans med Svenska Kyrkan tittar på två projekt, Konfirmationsläger
med fotbollsinslag och Gatans lag, ett sätt att aktivera missbrukare genom fotboll.
I områdesnätverket är man rörande eniga om att åtgärder måste göras NU för att förhindra att
Göta och Kristineberg blir ett nytt utanförskapsområde. Ungdomar måste bli sedda, synliga i
deras aktiviteter och inkluderas i gemenskaper med sunda värderingar och detta i tidig ålder,
här spelar bl.a. Kronäng en viktig roll.

Risk
Kronängs engagemang och omfattande arbete med program 2: Säker & Trygg förening med
socialt ansvar kräver båda insatser utöver det vanliga och ekonomiska resurser. Föreningen
har idag en bred verksamhet med fotboll för både dam och herr och en bred ungdomssektion
samt Boulen för våra åldersrika. Det är av största vikt att denna grundplattform får sin näring
och uppmärksamhet och resurser. En avvägning har gjorts i resursfördelning men nu har
föreningen nått så långt att ytterligare satsningar och projekt kan äventyra vår
kärnverksamhet.
Viljan är stor inom Kronäng att fortsätta sträva mot visionen Kronäng 2.0 FP och behovet är
stort inom vårt upptagningsområde och för staden Borås för den roll som Kronäng tagit på sig
de senaste åren. För att inte behöva ta ett eller flera kliv tillbaka så behöver Kronäng en
omedelbar förstärkning av organisationen. Till vissa bas funktioner går det att med stöd från
Arbetsförmedlingen ta in resurser, men tyvärr så har dessa resurser inte den profil som krävs i
det fortsatta arbetet.

Äskande av Socialt riktat bidrag
Kronäng vill med ovanstående i minnet äska om ett socialt riktat bidrag om 250 000 kr för
2018 med möjlighet att förlänga i ytterligare 2 år.
Bidraget kommer i första hand gå till rekrytering av en programledare som skall ansvara för
att Kronäng 2.0 FP drivs och utvecklas enligt styrelsens direktiv. De ansvarsområden som
denna programledare kommer att ansvara för är:









Leda arbetet med programmet Kronäng 2.0 Full Potential
Säkerställa att de aktiviteter som Kronäng redan åtagit sig kan fortleva och växa.
Utveckla, leda och implementera nya delprojekt tillsammans med Kronängs ledare,
personal och styrelse och som ligger i linje med det övergripande programmet.
Under 2018 tillse att föreningen genomgår en Certifiering och utbildning för den
”Jämnställda föreningen”. Certifieringar har tagits fram i t.ex. Malmö stad men
Kronäng är lyhörda för inspel från Borås stad Fritid och Folkhälsa (FoF) om modell.
Aktivt arbeta med CSR, Corporate Social Responsibility för att finansiellt säkerställa
en framtid för Kronäng 2.0FP. Programmet i sen helhet bör på sikt finansieras genom
engagemang från näringslivet och Borås stad och andra intressenter. Programmet kan
inte förlita sig på att vara bidragsberoende eller på anslag eller stipendier från olika
stiftelser.
Tillsammans med FoF utarbeta en IOP för Kronängs roll i att skapa en Säker & Trygg
förening med socialt ansvar som omfattar arbetet med intressenter i
Områdesnätverket för Göta och Kristineberg.

Borås den 15 november 2017

Christina Lindén

Michael Johansson

Ansökan till social riktat bidrag
Afghanska kulturföreningen i Borås 2017-11-10
Härmed söker AFK i Borås social riktat bidrag för 2018.
AFK i Borås söker bidrag till följande aktiviteter för de nyaanlända ungdomar från Afghanistan
samt ungdomar som bor i dem utsatta område som Norrby,Hulta,Hässleholmen.
Aktiviteter som vi har är mycket samhälles information,Kulturella skillnad mellan Afghanistan
och Sverige,den korta vägen till jobb värden och vidare utbildningen här i Sverige.

Aktiviteter är följande:
1.Fotboll 2ggr/ Vecka 4 timmar i veckan.
2.Volleyboll 2 ggr/vecka 4 timmar i veckan.
3.Svenska språk 2ggr/ vecka 4 timmar i vecka.
4.Dari modersmålspråk 2 ggr/vecka 4 timmar i veckan.
5.Matematik 2ggr/vecka 4 timmar i veckan.
6.Samhälleskonskap (Sverige)2ggr/vecka 4 timmar i vecka.
7.Besök till flyktingsanlägningar 1 gång i månad 3 timmar.
8.Alsvenska matcher (Älvsborg samt Norrby if) Matcher när tiden kräver.
9.Studie vägledning 2ggr/månad.
10.Nyårsfyrande Jul och traditioner i Sverige och Högtider i Afghanistan.
11.Sommarjobb sökandet under ledighetes perioder.
12.Dela bäst praktiska erfarenhet 1 gång /månad man bjuder in en föreläsare för de som aktiv
deltar i både studie och sport för ungdomar.
13.Jurediska råd för ungdomar som har olika problem som D:V:S dem som har inte fått
skännedom om lagar och regler när det gäller intervju och asylprocessen i Sverige.
Med Vänliga Hälsningar

Afghanska kulturföreningen i Borås
Djamal Nadjafi kontakt person.
0760402922

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

FoF Förvaltningen
den 16 november 2017 07:20
Hans Andersson; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
VB: Socialt riktat bidrag

Från: nasra mahamed [mailto:kayf_elmi@hotmail.com]
Skickat: den 15 november 2017 22:47
Till: FoF Förvaltningen <fritidfolkhalsa@boras.se>
Ämne: Socialt riktat bidrag

Iqra förening är en förening som riktar sig för bara kvinnor och barn. Som förening så är vi 150
medlamer och i dessa medlemer så finns 40 barn som är mellan 6 till 19 år.
Vi har fått ett mejl från föreningsenheten där det står att man kan ansöka som en förening
socailt riktat bidrag. Vi har tänkt att göra en utflykting den kommande åren på skara
sommarland och detta framgår dessa barnens intresse förstås.
För ett barn kostar 649 kr.
Tolatl blir det 40 *649=25960 kr.
MVH Kayf Elmi
Forenings revisor.

Sida

SKRIVELSE

1(3)

Datum

Instans

2017-12-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00074
805

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2018
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge nedanstående föreningar ett
riktat bidrag 2018;
SISU
Studentkåren i Borås Stad
FUB Borås
Odenslunds 4H
Korpen Borås
HSO
Borås ungdomsallians
Föreningsrådet i Borås
Borås Närradioförening
SLS
Summa

1 500 000 kr
935 000 kr
550 000 kr
550 000 kr
548 000 kr
141 500 kr
120 000 kr
45 000 kr
36 000 kr
7 500 kr
4 433 000 kr

Sammanfattning
Riktat bidrag ges till föreningar som inte på alla sätt passar in i vårt
bidragssystem men som i övrigt bedöms göra ett viktigt arbete nära eller
tillsammans med övrigt föreningsliv.
Ärendet i sin helhet
Nedan följer en kort beskrivning av ansökningarna;
SISU Borås
SISU är en del av nybildade Västra Götalands Idrottsförbund som i sin tur är
en sammanslagning av Västsvenska Idrottsförbundet och Västergötlands
Idrottsförbund. SISU är idrottens studieförbund och har som största uppgift att
stötta och utbilda/utveckla idrottsföreningar och deras verksamhet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har ett nära samarbete med SISU genom ex. Sports for
you, föreningsträffar, Föreningsgalan mm. SISU ansöker om 1 500 000 kr för
2018.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Studentkåren
Studentkåren får ett årligt bidrag till hyran för sin lokal.
FUB Borås
Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med
utvecklingsstörning och har tidigare fått bidrag som funktionshinderförening.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tycker att föreningen ska få ett riktat stöd
för att slippa ”jaga” medlemmar och aktiviteter och istället fungera som en lots
för medlemmar att komma ut till redan befintligt föreningsliv. Fortsatt dialog
med föreningen och uppföljning av verksamheten sker minst en gång per år.
Odenslunds 4H
Föreningen bedriver en viktig verksamhet som komplement till övrigt
föreningsliv på Hässleholmen. En lantgård i stadsmiljö lockar framförallt tjejer
då föreningen även bedriver en del ridverksamhet. Föreningen har knappa
resurser och få ledare, kopplat till sitt utsatta läge är bidraget ett måste för
föreningen. Bidraget föreslås oförändrat till 550 000 kr.
Korpen Borås
Motionsidrottsföreningen fick höjt bidrag under 2017 med 25 000 kr.
Dessutom tecknades en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) om övertagandet
av den administrativa biten av Boråsklassikern som tidigare sköttes av Fritidsoch folkhälsoförvaltningen. För detta får föreningen ytterligare 123 000 kr
(uppräknat med 2,5 % per år) samt 50 000 kr i marknadsföringssyfte.
Förslagsvis slås dessa bidrag ihop för att göra det enkelt för föreningen samt
mer hanterbart för oss. Det totala bidraget skulle då bli 548 000 kr.
HSO Borås (Handikapporganisationernas Samarbetsorganisation)
Organisationen driver gemensamma frågor som rör människor med olika
funktionsnedsättningar. De har sin lokal i den kommungemensamma
träffpunkten Simonsland och en anställd på 70 %. De äskar om ett bidrag för
2018 på 141 500 kr för lokalbidrag (11 500 kr) samt verksamhet (130 000 kr).
BUA (Borås Ungdomsallians)
BUA är en paraplyorganisation bildad av alla fotbollsföreningar i Borås och
fungerar som ett serviceorgan för anslutna föreningar. De arrangerar ett antal
cuper, sammandrag och lovturneringar varje år. Under 2017 har man haft ett
fokusområde som syftar till att domarna vid matcherna ska få en bättre
arbetsmiljö. Bidrag för 2018 föreslås oförändrat 120 000 kr.
Borås Närradioförening
Stödet till närradioföreningen har varit i stort sett oförändrat genom åren.
Föreningen är välmående och har trots liten budget lyckats med stora
investeringar under 2017. 10 st. föreningar sänder regelbundet och totalt sändes
det 2 225 timmar under 2016 varav 71 % på finska. Bidraget föreslås oförändrat
till 36 000 kr.
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Föreningsrådet i Borås
Föreningsrådet är en paraplyorganisation för föreningarna i Borås oavsett
verksamhet. De har tagit en aktiv del i arbetet med Överenskommelsen som
tecknades mellan de Idéburna och Borås Stad. För att kunna fortsätta stödja
föreningar inom överenskommelsen samt utbilda föreningar som tar emot barn
med särskilda behov och även andra studiecirklar föreslås bidraget oförändrat
till 45 000 kr.
SLS (Svenska Livräddningssällskapet i Södra Älvsborg)
Föreningen bedriver livräddningskurser, HLR-kurser, simskolor för barn och
vuxna, sommardoppet och livräddningsuppvisningar. Föreningen köper även in
flytvästar som lånas ut gratis till privatpersoner på Borås Simarena samt
Saltemads Camping. Föreningen ansöker om 7 500 kr.

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Instans

2017-12-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00183
046

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2017
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett bidrag ur
Samfond 3;
Borås Fältrittklubb
Frälsningsarmén Borås Stad
Borås Atletklubb
Dalsjöfors TK
Odenslunds 4H
IK Ymer Frisbee
Sandareds Scoutkår
DGFB Flugan
Sandareds Bordtennisklubb
Mariedals IK
Alkalema familjeförening
Summa

2 979 kr
Avslag
3 500 kr
Avslag
4 750 kr
Avslag
Avslag
7 500 kr
Avslag
7 500 kr
3 552 kr
29 781 kr.Sammanfattning

Genom Samfond 3 ges möjligheter till föreningar och organisationer att får medel
för punktinsatser som syftar till att främja barn och ungdomars situation inom
Borås Stad. Den disponibla avkastningen ska användas för att lämna tillfälliga
ekonomiska bidrag till främjandet av barn och ungdomsinsatser. Löpande och
ordinarie insatser kan i regel inte stödjas. Det är bara föreningar verksamma i Borås
som kan söka pengar ur fonden. 2017 finns det 29 781 kr att fördela. Nämnden
föreslår en fördelning enligt ovan.
Samfond 3 består av ett antal småfonder som genom permutation sammanslagits
till en fond. Pengarna kommer ursprungligen från privatpersoner som
testamenterat pengarna med villkor till Borås Stad som åtagit sig att betala ut
avkastningen varje år.
Ärendet i sin helhet
Nedan följer en kort beskrivning av ansökningarna
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Frälsningsarmén Borås
Ansöker om stöd till ”Fotball For All Global” som är ett projekt som syftar till att
ungdomar som lever i socialt utsatta miljöer ska hitta vägar till ett liv med mening.
Ansöker om 35 870 kr.
Dalsjöfors Tennisklubb
Föreningen vill investera i fyra st. nya bänkar till sin tennishall i Dalsjöfors.
Ansöker om 5 944 kr.
Borås Fältrittklubb
Föreningen samarbetar med BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Borås där barn
med selektiv mutism och autism får komma till ridhuset. Ansökan avser 10 000 kr.
IK Ymer Frisbee
Föreningen har 10-15 ungdomar som vill börja tävla i discgolf. Hyra av minibuss
samt relaterade tävlingskostnader uppgår till ca 10 000 kr.
Sandareds Scoutkår
Söker bidrag till inköp av kanot samt flytvästar och paddlar för 19 980 kr.
Borås Atletklubb
Föreningen söker pengar till en dag med Öppet hus. Vill täcka kostnader för Tshirts, fika och lite träningsmaterial, 3 500 kr.
Odenslunds 4H
Vill ordna en kväll för att hylla sina ledare som ställer upp i alla väder. Mat och
utdelningar av priser, kostnad ca 4 750 kr.
Mariedals IK
Bedriver bordtennisverksamhet för personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Söker 30 000 kr för material, utbildning ledare, resor,
planhyra mm.
Sandareds bordtennisklubb
2018 arrangeras Lag-VM i Bordtennis i Halmstad och föreningen vill ordna en resa
för sina aktiva och ledare under två dagar. Beräknas kostnad är 12 295 kr.
Dans och gymnastikföreningen Borås Flugan
Föreningen ansöker om bidrag för att ta fram en gemensam tävlings- och
träningsdräkt. Kostnaden är 14 000 kr.

Mariedals IK
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Föreningen ansöker om bidrag för sin verksamhet för personer med
funktionsnedsättning. Inköp av racketar samt bordtennisrobot beräknas kosta 15
199 kr.
Alkalema familjeförening
Föreningen söker om bidrag för diverse inköp av idrottsmateriel, ex
bordtennisracketar, träningsvästar mm till ett värde av 3 552 kr.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00178
705

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 2018
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att;
1. godkänna ansökan från AA med faktiskt hyresbidrag,
2. godkänna ansökan från Kvinnojouren med 1 327 956 kr,
3. godkänna ansökan från Kyrkornas Flyktingrådgivning med 150 000 kr,
4. godkänna ansökan från Rädda Barnen Borås med 54 000 kr,
5. godkänna ansökan från Balans Borås/Sjuhärad med 10 000 kr,
6. godkänna ansökan från Röda Korset Boråskretsen med 50 000 kr,
7. godkänna ansökan från Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
8. godkänna ansökan från LP-Sjuhärad med 230 000 kr,
9. godkänna ansökan från Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt
verksamhetsbidrag om 68 000 kr,
10. godkänna ansökan från Borås Nykterhetsvänners Centralförbund med 55 000 kr,
11. godkänna ansökan från BRIS med 176 722 kr,
12. godkänna ansökan från RSMH Tryggheten med 136 000 kr,
13. godkänna ansökan från Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr,
14. godkänna ansökan från Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 10 000 kr,
15. godkänna ansökan från Brottsofferjouren med 81 000 kr,
16. godkänna ansökan från Fristad-Gingri Rödakorskrets med 17 500 kr.
Sammanfattning
Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas av
individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan vara
genom det direkta arbetet men även avse förebyggande arbete. I Fritids- och
folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för bidraget. I
föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar inför jul och påsk.
Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. Föreningarna skapar
mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan
göra. De medel som finns avsatta till föreningsbidrag fördelas för att kunna ge stöd
till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. Det är viktigt att genom
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föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av frivilligt socialt
arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela
kommunens årliga bidrag till olika sociala föreningar, för vilka de vanliga generella
bidragsreglerna inte är adekvata. Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har
aktiviteter inom individ- och familjeomsorgens verksamhetsområde samt
klientorganisationer och föreningar som utför verksamhet som kan hänföras till
individ- och familjeomsorgen samt socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag
antogs av Fritids- och folkhälsonämnden 2015-09-21.
Ärendet i sin helhet
Nedan följer de föreningar som sökt verksamhetsbidrag för 2018 samt en kortare
beskrivning av föreningarnas ansökningar.
1. Anonyma Alkoholister (AA)
Föreningen ansöker om den faktiska hyreskostnaden för 2018. AA fyller en viktig
funktion för att kunna ge människor som haft omfattande alkoholproblem en
struktur i det drogfria livet. AA erbjuder ett antal typer av möten, däribland öppna
möten, möten för kvinnor och möten för anhöriga. Det är av avgörande betydelse
att organisationen får efterfrågat stöd i form av hyresbidrag för lokalen.
2. Kvinnojouren Borås
Kvinnojouren bedriver en omfattande och viktig verksamhet till stöd för utsatta
kvinnor och deras barn. Enligt överenskommelse i Sjuhärads Kommunalförbund ska
bidrag till Kvinnojouren utgöras av 12 kr per invånare inom kommunen. Föreningen
ansöker om 1 327 956 kr för 2018.
3. Kyrkornas Flyktingrådgivning (KFR)
Kyrkornas Flyktingrådgivning utgör ett viktigt stöd för i första hand utsatta
flyktingar. Föreningen skapar mötesplatser där flyktingar, invandrare och svenskar
ges möjligheter att knyta kontakter med varandra. Föreningen anordnar bland annat
språkcaféer, studiegrupper och lägerverksamhet. Navet för verksamheten finns på
Mötesplats Porten, där erbjuder föreningen bland annat medicinsk hjälp, rådgivning
och stöd i form av samtal.
4. Rädda Barnen
Föreningen Rädda Barnen i Borås har funnits sedan 1945, först som en
välgörenhetsorganisation och nu som en organisation för barnens rättigheter.
Föreningens inkomster härrör från medlemsavgifter, stöd från företag, insamlingar
och donationer. De medel som kommer från insamlingar och donationer kan
föreningen inte använda för hyra då dessa pengar måste gå oavkortat till barnen.
Föreningen ansöker om hyresbidrag för 2018 på 54 000 kr.

Sida

Borås Stad

3(5)

5. Balans Borås/Sjuhärad
Balans Borås/Sjuhärad jobbar ”För dig som har upplevt depression, mani eller
växlande perioder av psykisk ohälsa och för närstående”. Föreningens lokala
verksamhet startade i maj 2013. Föreningen jobbar med att bidra till stöd för
drabbade och anhöriga samt att verka för kunskap, respekt och förståelse i samhället.
Föreningen ansöker om bidrag för sprida information för att öka medlemsantalet,
föreläsningar, utflykter samt kreativ verksamhet som kommer att resultera i en
utställning. Balans ansöker om 15 000 kr för 2018.
6. Röda Korset Boråskretsen
Föreningens sociala verksamhet innefattar bland annat Café Onsdag,
besöksverksamhet, Mötesplats Kupan, nybörjarsvenska för asylsökanden, läxhjälp
för elever och röda kors-värdar som hjälper besökare på sjukhuset i Borås och som
kan finnas som stöd vid palliativ vård. Föreningen ansöker om 100 000 kr till 2018
års verksamhet.
7. Kamratföreningen Elvan
Kamratföreningen Elvan startade 1991 och finns för människor som drabbats av
psykisk ohälsa. Föreningen håller till på Berggården. Föreningen ansöker om 25 640
kr 2018 för bland annat teaterbesök, badresa, sommarläger och julbord.
8. LP Sjuhärad
LP Sjuhärads verksamhet är en angelägen verksamhet och utgör en viktig resurs i
Borås. Föreningen har som mål att på frivillig grund hjälpa drogmissbrukare att
förändra sitt liv genom kristen tro. Föreningen erbjuder andligt, medicinskt och
socialt stöd. Föreningens verksamhet består bland annat av fika, möjlighet till
stödsamtal, anordning av drogfria resor och konferenser samt lunch varje torsdag.
Föreningen ansöker om 360 000 kr för 2018.
9. Det Fria Sällskapet Länkarna i Borås
Sällskapet bedriver sin verksamhet i lokalen på Sven Eriksonsgatan. 2017 firar
sällskapet 70 år. Verksamheten är jouröppen alla vardagar mellan kl. 18.00 – 20.00,
vilket möjliggörs genom ideella krafter. Hörnstenen i verksamheten är så kallade
uppladdningsmöten på fredagar där nya och gamla medlemmar berättar om sin
situation och hur de tagit sig ur beroendet. Föreningen deltar i Nykterhetsveckan, de
är med i Brukarrådet och anordnar även en del festligheter för medlemmar och
anhöriga. Sällskapet ansöker om faktiskt bidrag till hyra och drift, samt
verksamhetsbidrag på 68 000 kr för 2018.
10. Borås Nykterhetsvänners Centralförbund (BNC)
Borås Nykterhetsvänners Centralförbund (BNC) arbetar med att främja
folknykterhet och att förebygga alkoholmissbruk bland barn och ungdomar, genom
utbildning och information. Under 2018 kommer föreningen arbeta aktiva med att
Stoppa langningen och Rattfylleriet. Föreningen ansöker om 55 000 kr för 2018.
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11. Barnens Rätt I Samhället (BRIS)
Föreningen skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som en
myndighet inte kan göra. BRIS ser barn och ungdomar som sina uppdragsgivare och
utgår från deras behov. Föreningens mål är att stärka barns och ungdomars
rättigheter och förbättra deras levnadsvillkor. De bistår särskilt utsatta barn och
ungdomar samt upprätthåller möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog
med vuxna. Utgångspunkten för verksamheten är FN:s barnkonvention. BRIS
erbjuder genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar i kommunen en
möjlighet att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. BRIS ansöker om
10 kr per barn, totalt 244 200 kr.
12. Riksförbundet Social och Mental Hälsa Tryggheten (RSMH Tryggheten)
RSMH Tryggheten finns på Vasagatan i Borås, där föreningen bedriver verksamhet
för vuxna människor med psykiskt ohälsa. Föreningen erbjuder aktiviteter,
lunchdagar och personligt stöd. Behovet av stöd från medlemmarna ökar konstant.
Verksamhet bedrivs 6 dagar i veckan, året om. Föreningen ansöker om 156 000 kr
för hyres- och verksamhetsbidrag 2018.
13. Borås Besöksverksamhet
Borås Besöksverksamhet är en samverkansförening, bestående av representanter för
Boråskretsen av Röda Korset, Svenska kyrkan i Borås, Borås Stad samt
pensionärsorganisationerna PRO och SPF i Borås. Målet för föreningens verksamhet
är att bryta isoleringen för människor i alla åldrar som är ofrivilligt ensamma.
Föreningen ansöker inte om en specifik summa men kommunen har tidigare stöttat
med 8 000 kr.
14. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen
Solrosen är en verksamhet som ger stöd till barn och ungdomar som har eller har
haft en förälder eller ett syskon aktuell inom kriminalvården, det vill säga inom häkte
eller anstalt. Föreningen erbjuder kris och stödsamtal till både barn och vuxna, men
också gruppverksamheter som stödgrupper eller lovaktiviteter. Solrosen har varit
etablerat i Göteborg sedan år 2000. Solrosen bedriver sin verksamhet i Pingstkyrkans
lokaler på Kungsgatan 3 dagar i veckan. Föreningen ansöker om bidrag till fika och
material till verksamheten. Föreningen ansöker inte om en specifik summa men
kommunen har tidigare stöttat med 10 000kr.
15. Brottsofferjouren (BOJ)
BOJ erbjuder alla som råkat ut för brott hjälp, stöd och vägledning. Verksamheten
arbetar med att stödja enskild genom brottsofferstöd och/eller vittnesstöd.
Föreningen utgår från att verksamheten leder till minskad belastning för
socialtjänsten. BOJ handlade ca 438 ärenden under 2016 varav 294 från Borås.
Under 2017 har Polisen åter börjat sända ärenden i samma omfattning som 2015 och
tidigare. Föreningen ansöker om 1 krona per invånare i Borås vilket motsvarar
110 663 kr.
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16. Fristad-Gingri Rödakorskrets
Fristad-Gingri Rödakorskrets är en krets som funnits sedan 1931 och engagerar sig i
sociala frågor. Mötesplats Kupan i Fristad har öppet 3 dagar i veckan året runt.
Kretsen arbetar med besöksverksamhet, informationskvällar och diverse
kulturverksamheter. Föreningen ansöker om 78 085 kr.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00037
821

Projekteringsframställan för tillbyggnad av Skatehallen,
Armbågavägen 12, Ålgården 6
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens
framställan och ger förvaltningen i uppdrag att överlägga med
Lokalförsörjningsförvaltningen kring tidsplan och hyresnivå.
Sammanfattning
Skatehallen har under en lång tid eftersträvat ökade verksamhetsytor, för att
bereda nya föreningar i hallen. Ett förslag finns framme om en tillbyggnad på
278 kvm. Ärendet har tidigare varit uppe för godkännande och beslut i Fritidsoch folkhälsonämnden, 2017-08-22 § 83.
Den ökade hyran kommer att beaktas i budgeten för Lundby Park.
Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämnden, 2017-10-24
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00148
808

Slutredovisning efter landskampen mellan SverigeUngern på Borås Arena
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den ekonomiska sammanställningen
och rapporten för A-landskampen för damer mellan Sverige – Ungern på Borås
Arena den 24 oktober 2017.
Sammanfattning
Landskampen mellan Sverige – Ungern syftade inte bara till underhållning för
publiken utan också till att lyfta och stärka fotbollen i Borås, damfotbollen
specifikt och damidrotten generellt. Arrangemanget ger också Borås ett starkt
medialt värde och kommer näringslivet till godo i form av bland annat
övernattningar, samt stärker Borås som en attraktiv evenemangsstad i linje med
vision 2025.
Antalet besökare, stämningen på Arenan, organisationen inför och under
evenemanget, seminariet om damfotboll, samt betyget från Svenska
Fotbollsförbundet är mycket positiva och ger oss bra förutsättningar för att
arrangera fler landskamper på Borås Arena.
Syfte och målsättning
Ett VM-kval i fotboll på Borås Arena ger publiken en högklassig
sportupplevelse på internationell nivå. Fotboll är en av Sveriges absolut största
idrottsrörelser med många hundratusen aktiva utövare i Sverige.
Målsättningar för den lokala organisationen
 4 500 publik på Borås Arena
5 567 st biljetter såldes på en fullsatt Sjuhäradsläktare. Vi öppnade
också upp Ålgårdsläktaren då efterfrågan ökade samt att de som hade
köpt biljetter till Ullevi och Danmarksmatchen fick lösa in sina biljetter
till Ungernmatchen på Borås Arena.
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Arbeta för att skapa en god stämning och idrottsfest på arenan för
samtliga besökare från föreningar, familjer och supportrar till
VIP, partners, press, organisation och UEFA-delegat
Trots regn och rusk lyckades vi skapa en god stämning och härligt stöd
från läktarna. Publikklappare delades ut till publiken och genom SvFF:s
(Svenska fotbollsförbundet) monter med Sportbladet utanför arenan så
kunde många barn måla sig i svenska färger och hade flaggor och annat
med sig in på arenan - allt för att höja stämning och stöd för det
svenska laget.



Professionellt mottagande och gott värdskap för evenemangets
deltagande besökare
Både SvFF och motståndarlaget samt domare och UEFA-delegat var
enormt nöjda med vårt mottagande. Den ungerska tolken, via den
Ungerska föreningen i Borås, var mycket uppskattad och till och med
UEFA-delegaten påtalade detta som ett mycket trevlig inslag. Officiell
ledarlunch hölls med Pelle Höög och Malin Karlsson som värdar. Vi
hade volontärer som chaufförer för att leverera de transporter som
krävdes, vilket uppskattades högt.



Väl genomförd match i linje med de krav som SvFF, UEFA och
FIFA ställer enligt avtal och regelverk med fokus på säkerhet
(nuvarande fokusområde i UEFA)
Det var två områden som var extra viktiga för UEFA – säkerhet och
godkänd Arena. När det handlade om säkerheten, ställde IF Elfsborgs
matchorganisation upp på ett förtjäntsfullt sätt och löste alla åtaganden.
UEFA hade fastställt nya regeler för en godkänd Arena alldeles nyligen,
vilket innebar utmaningar kring fotbollsmålen. Detta löstes dock innan
match och Arenan uppfyllde de krav som ställdes.



Sätta fokus på damidrotten i Borås
SISU, Erik Svalander och Fritids- och folkhälsoförvaltningen
arrangerade i samband med matchen ett seminarie med fokus på
damidrott. Föreläsningen blev fullsatt med 70 personer och livesändes
av BT, det gjordes också ett helsidesreportage om detta i BT. Vi
engagerade också föreningslivet i Borås inför landskampen genom
Flickackademien, med hjälp av föreningarna tillsatte vi bland annat
barnen som player escorts, bollflickor/pojkar samt flaggbärare. Mycket
populärt och uppskattat av föreningarna och självklart barnen och
ungdomarna som var med.
SvFF landslaget hade också en öppen träning på Borås Arena söndagen
den 22 okt med efterföljande autografskrivning, där alla var välkomna.



Medieuppmärksamhet
Vi fick mycket stor uppmärksamhet för matchen lokalt och SvFF
jobbade målmedvetet med PR. Vi hade också tät kontakt med media i
Borås och flertalet uppslag skrevs om landskampen i BT samt inslag i
SR P4.
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Inom ett år dra ytterligare ett fotbollsarrangemang med SvFF på
Borås Arena. Vi har redan fått förfrågan om samarbete och potentiella
landskamper för damlandslaget och U21-landslaget herrar inför 2018.

Sammanställning över kostnader och intäkter för landskampen Sverige –
Ungern den 24 oktober 2017, nettokostnaden för Borås Stad blev 260 821 kr;
Kostnader;
Logi och mat för lag och domare
Säkerhet/ordningsvakter
VIP – förtäring
City Branding
Marknadsföring
Förtäring – föreläsningen
Musik och ljud - föreläsningen
Matchläkare
Storbildsskärm
Presskonferens + enklare förtäring
Buss – motståndarlaget
Personal – sjukvård, teckentolk, entrépersonal, matchvärd
Ledarlunch
Guidning – Ungerska laget
Omkostnader biljetter
Arbetskläder
”Matchens spelare”

159 492
100 117
46 463
45 985
45 359
17 025
15 665
15 000
12 500
11 076
10 400
6 450
2 624
2 000
1 800
1 117
570

Summa kostnader;
493 643 kr
Intäkter;
Bidrag från Svenska Fotbollsförbundet (enligt avtal)
Svenska Fotbollsförbundets fribiljetter
Bytesbiljetter Sverige – Danmark
Del av övriga entrébiljetter
Hyra av Borås Arena

100 000
59 220
34 580
24 022
15 000
Summa intäkter;
232 822 kr
Nettokostnad;
260 821 kr.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2017-12-11
1. Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens sammanträdestablå för sammanträdesdagar 2018
(2017-00201 006).
2. Vinnova: Anmälan av beslut 2017-11-13 avseende Beslut om bidrag för SjöBo 2.0 – Medborgarlab för
sociala innovationer (2017-00206 808).
3. Svenska Friidrottsförbundet/Borås Stad/IK Ymer: Anmälan av avtal mellan Svenska
Friidrottsförbundet, Borås Stad och IK Ymer gällande parternas åtagande vid Europamästerskapen i
friidrott för 19-årsjuniorer 2019 (JEM 2019).
4. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för Fritids- och
folkhälsonämnden, oktober 2017 (2017-00053 041).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2017-12-11
1. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om anläggningsbidrag för energieffektivisering
till Sandareds Tennisklubb (2017-00180 805).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag till The Golden Girl
Championship 2-4 februari 2018; BK Rebell (2017-00212 805).
3. Föreningsenheten. Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag till Tomten från Kosova
till Borås 13 december 2017; Albanska Kulturföreningen Migjeni (2017-00188 805).

