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1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-22 § 166 samt bilaga 
avseende Miljörapport för Borås Stad 2018 (2019-00080 3.2.1.0). 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-19 § 320 avseende Uppföljning 
på Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 
 

3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 339 avseende Strategiskt 
inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (2019-
00147 1.4.2.0). 
 

4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 341 avseende Redovisning 
av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 (2019-00064 3.7.1.25). 
 

5. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-20 samt bilagor 
avseende Boråshallen, anpassning för evenemang, beslut om genomförande (2019-00033 
3.6.8.0). 
 

6. Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av ansökan till Brottsförebyggande Rådet om 
ekonomiskt stöd för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete - Borås Stad, 
Sociala insatser för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta under perioden 2019-12-02 
- 2021-11-27 (2019-00142 3.6.7.25). 
 

7. Södra Älvsborgs Räddningstjänst: Anmälan av tillsynsprotokoll enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor - Friluftsbadplatser, Tämta, Asklanda, Almenäs, Sjöbo badplats, 
Bua seglora, Hofsnäs badplats i Borås Stad 2019 (2019-00130 3.6.7.25). 
 

8. Arvsfonden: Anmälan av godkännande av årsrapport efter år 1 (treårigt projekt) från 
Arvsfonden gällande Akitvitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv (2018-
00070 1.1.3.25). 
 

9. Miljöstrategen i Jönköping: Anmälan av Revisionsprotokoll från miljörevision av 
arrangemanget U20-EM i Friidrott 19-21 juli 2019 (2019-00138 3.2.1.0). 
 

10. Polisen/Borås Stad: Anmälan av Medborgarlöfte för Norrby september 2019 - september 
2020 (2019-00134 3.2.2.25). 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av uppsägning av Öppen 
ungdomsverksamhet mellan Hestra IF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås 
Stad (2019-00062 3.6.8.4). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av komplettering till IOP mellan Borås Stad 
och Byttorps IF avseende extra bidrag hösten 2019 (2019-00037 3.6.8.4). 
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§ 166 Dnr KS 2018-00616 3.2.1.0 

Miljörapport för Borås Stad 2018 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 90 sid B 1825) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 31: 

Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Oliver Öberg (M), Anna-Clara 
Stenström (M), Pirita Isegran (M), Else-Marie Lindgren (KD), Nils-Åke 
Björklund (M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), 
Jolly Bou Rahal (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna 
Christensen (M). 
 
Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2019-06-03, § 265 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
 
Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna.  
 
Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Oliver Öberg (M) och Niklas 
Arvidsson (KD) till förmån för Annette Carlsons (M) och Niklas Arvidssons 
(KD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder och bolag att rätta sig efter de 
påpekanden som framgår av detta dokument. 
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’Miljörapport för Borås Stad 2018 läggs till handlingarna. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har gått igenom ”Miljörapport – Borås Stad 2018” punkt för 
punkt och vill särskilt betona att följande gäller alla förvaltningar och kom-
munala bolag ”Miljöarbetet och miljöhänsyn integreras i alla verksamheter och 
beslut som fattas i kommunkoncernen” (Miljöpolicy Borås Stad, antagen av 
Kommunfullmäktige 22 februari 2018). Kommunstyrelsen har i listan nedan 
valt ut de mest angelägna områden där staden inte lever upp till sina miljömål. 
Siffrorna i uppställningen hänvisar till respektive mål i Borås Stads Miljömål 
(antagna av KF samma datum som ovan). 

 

1 a) Alla förvaltningar och bolag med mer än 10 anställda ska ha ett miljö-
ledningssystem. Detta uppdrag till nämnder och bolag fanns med även i de 
miljömål som gällde 2013-2017. Enligt miljörapporten saknar trots detta AB 
Bostäder i Borås och Sociala omsorgsnämnden miljöledningssystem. Detta 
måste åtgärdas snarast. 

 

1 b) Alla förskolor och grundskolor ska ha system för arbetet med miljöfrågor, 
exempelvis Grön Flagg. Enligt Miljörapporten har ett antal grundskolor 
”pausat” arbetet med Grön Flagg. Miljömålen medger inte att arbetet med 
miljömål 1b) tar paus. Kommunstyrelsen räknar med att det återupptas snarast. 

 

1 c) Borås Stads kök ska uppnå Kravcertifiering enligt nivå 2 eller liknande. 
Detta mål avhandlas inte i Miljörapport 2018. Kravcertifiering enligt nivå 2 
innebär bland annat att andelen ekologiska råvaror i köken ska uppgå till minst 
50 procent, och innefattar en certifieringsprocess. Kommunstyrelsen har 
förståelse för att certifieringen har varit svår att hinna under Miljömålens första 
år, men oberoende av detta har berörda nämnder i uppdrag från Kommun-
fullmäktige att nå 50 procent ekologiska livsmedel. 

 

1 d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara miljö-
utbildade. Efter att ett liknande mål har gällt ända sedan 2013 är det inte bra 
nog att bara 54 procent av anställda inom Borås Stads förvaltningar och bolag 
har genomgått sådan utbildning. 

 

 

2 b) Minska användningen av kemikalier som kan skada hälsa och miljö. 
Kommunstyrelsen har enligt Borås Stads miljömål det övergripande ansvaret att 
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se till att ett kemikaliehanteringssystem kommer i drift. Stadsledningskansliet 
påminns om detta uppdrag. 

 

3 c) Den fysiska planeringen ska anpassas till framtidens klimat och väder-
fenomen. Ansvarig nämnd för klimatanpassningsarbete på övergripande nivå 
ligger enligt Borås Stads Miljömål på Miljö- och konsumentnämnden. 
Kommunstyrelsen förväntar sig att arbetet startar omgående. Vid den pågående 
revideringen av nämnders reglementen kan frågan om ansvar på strategisk nivå 
för klimatanpassning komma att omprövas.  

Beslutsunderlag 
1. Sammanträdesprotokoll från Konsument- och miljönämnden 26 mars 2019 

2. Miljörapport för Borås Stad 2018  

 

Förslag och yrkanden 
Ida Legnemark (V) och Sofia Bohlin (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till reservationen i 
Kommunstyrelsen. 
 
Proposition 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till reservationen i Kommunstyrelsen och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: "Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt reservationen i Kommunstyrelsen". 
 
Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 1. 
 
 
 



 
 

 

 

Miljörapport 2018 

Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

 

 

  



Kommunstyrelsen, Miljörapport 2018 2(4) 

Innehållsförteckning 

Inledning........................................................................................................ 3 

Hållbara perspektiv ....................................................................................... 3 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom 

miljöområdet ................................................................................................................... 3 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås ............................................... 4 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ...................................................... 4 

 

  



Kommunstyrelsen, Miljörapport 2018 3(4) 

Inledning 

Enbart ett fåtal indikatorer ska enligt rutinen följas upp för helåret 2018. Härutöver bör framhållas att 
Stadsledningskansliet fick miljödiplomering enligt Svensk miljöbas även i december 2018, vilket gäller 
för hela 2019. Där görs bedömningen att resor till och från jobbet är förvaltningens största negativa 
miljöpåverkan, men att utvecklingsarbete för miljöns skull är den största positiva miljöpåverkan. 
Förvaltningen avser att under 2019 jobba med åtgärder för att minska onödigt resande, minska inköp 
som har miljöbelastning, samt identifiera rutin som ger både tjänstemän och politiker erforderlig 
miljöutbildning. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

82% 86% 56% 

Kommentar 2018 fick 17 personer miljöutbildning (personal från enheterna Mark- och exploatering, 
Kvalitet och utveckling, Bemanning, Sekretariatet, Näringsliv, Ekonomistyrning, CKS, Personal, 
Koncerninköp och Kommunikation). Därmed kan man anta att dessa enheter har fått in det som en 
fungerande rutin att sända nyanställda på miljöutbildning. Återstår att få bekräftat att övriga enheter också 
har denna rutin, men att de kanske inte haft några nyanställda under 2018, dvs Bemanning soc oms, 
Bemanning äo, Bemanning ö, Stadsarkiv/Föreningsarkiv. Politikerna dvs KS har haft möjlighet till eget 
tillfälle att gå utbildningen för ett par år sedan, men det var få som deltog. Rutin saknas kring miljöutildning 
för politiker. Enkät till Stadskansliets mailgrupp, samt KS ordinarie och ersättare i augusti 2018, när 100 
(av 168) svarat framgår att 94% procent av dessa har gått miljöutbildningen som ges av 
Miljöförvaltningen(majoriteten har gjort det de tre senaste åren.) Övriga 68 st ej/osäkra. 

Andel förtroendevalda som genomgått 
en miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

  19% 

Kommentar Ett fåtal politiker från Kommunstyrelsen (av totalt 26 som var ledamöter och ersättare t o m 
2018) har deltagit vid tidigare års inbjudningar från Miljöförvaltningen. Informell utbildning eller kunskap 
inhämtad på annat vis kan dock ha samma effekt som den formella. Bedömningen är att det kanske var 5 
som deltagit i den formella fram till 2018. Ny kommunstyrelse efter valet 2018 planeras få eget separat 
tillfälle för miljöutbildning under 2019. Eventuellt inkluderas äver Kommunfullmäktige i ett sådant tillfälle. 
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Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4d) Andelen resor inom Borås Stads geografiska område som 

sker till fots, med cykel eller kollektivtrafik ska öka. 

Indikatorer Utfall 2016 Utfall 2017 Utfall 2018 

Har en resvaneundersökning som kan 
användas som underlag i arbetet med 
hållbara resor genomförts? 

Bedömning ej gjord Bedömning ej gjord  Ja 

Kommentar Västtrafik gjorde en resvaneundersökning för tätorten Borås år 2015. Den används som 
underlag till både Översiktsplan och Trafikplan. 
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§ 320 Dnr KS 2019-00539 3.4.4.0 

Uppföljning på Program för ett integrerat samhälle 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen läggs till handlingarna        
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Borås Stad fastställde ”Program för ett integrerat 
samhälle” den 15 januari 2015. Kommunfullmäktige beslutade vid samma 
tidpunkt att Arbetslivsnämnden ansvarar för uppföljning av programmet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar också för att revidera programmet vart fjärde år.  
 
Borås Stad vill motverka främlingsfientlighet och förbättra integrationen. Detta 
program redovisar den politiska viljeinriktningen och mot vilka mål Borås Stad 
ska arbeta.  
 
Beslutsunderlag 
1. Skrivelse - Uppföljning på program för ett integrerat samhälle 
2. Program för ett integrerat samhälle - remissammanställning från 
Arbetslivsnämnden 
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§ 339 Dnr KS 2019-00665 1.4.2.0 

Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart 
Borås - vi tar ansvar för barn och unga" 

Kommunstyrelsens beslut 

Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska handlings-
planen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. Återkoppling 
av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    

Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. Uppföljning på resultatet av arbetet ska åter-
rapporteras till Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder.   
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för sitt yrkande. 
 

Protokollsanteckning 
Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) lämnar en anteckning till 
protokollet, se bilaga. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i september 2018 att ansöka om statsbidrag till 
Tillväxtverket för stadens långsiktiga arbete för att motverka segregation. Borås 
Stad beviljades 34,8 mnkr för en treårsperiod, anmälningsärende i Kommun-
styrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723.  

Innan Tillväxtverkets beslut begärdes en komplettering av ansökan avseende 
organisering av arbetet och dess ägarskap. Kommunstyrelsen har med an-
ledning av detta lämnat följande information till Tillväxtverket; 

 För att samordna Borås stads insatser kring dessa ansökningar och för att få en 
samlad strategi i arbetet med att minska och motverka segregation bildas en 
styrgrupp.  

Styrgruppen kommer att bestå av ett urval av Borås stads förvaltningschefer 
samt kommunchef. Kommunstyrelsen ansvarar för detta arbete och kommer 
även att vara politisk referensgrupp till styrgruppen, anmälningsärende i 
Kommunstyrelsen 2018-11-26, Dnr. 2018-00723. 

Förordningen som styr vad statsbidraget kan användas till ger Borås Stad 
möjlighet att i stor utsträckning avgöra vilka insatser som ska genomföras 
utifrån egna förutsättningar, analyser, utredningar och planer.  
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Kommunchefen har tillsatt en förvaltningsövergripande styrgrupp. I styr-
gruppen ingår bl.a. förvaltningscheferna för Förskole-, Grundskole-, Gymnasie- 
och vuxenutbildning-, Individ- och familjeomsorgs-, Fritids- och folkhälso-, 
Arbetslivs-, Sociala omsorgs- och Kulturförvaltningen tillsammans med 
kvalitetschef, chefen för centrum för kunskap och säkerhet och kom-
munikationschef på Stadsledningskansliet. Kommunchefen har gett förvalt-
ningschefen för Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen i uppdrag att 
leda arbetet.  

Styrgruppen har med utgångspunkt i bl.a. i statsbidragets omfattning valt att 
fokusera på dels tidiga insatser för barn och unga dels på fördjupade analyser av 
livsvillkoren i Borås. Utifrån analyserna prövas successivt i vilken utsträckning 
ytterligare målgrupper och åtgärder kan omfattas.   

Styrgruppen har startat tre arbetsgrupper med medarbetare från berörda 
förvaltningar; 

¤Analysgrupp 

¤ Familjecentrerat arbete 

¤ Fullföljda studier 

Arbetsgrupperna har lämnat en redovisning av sitt arbete.  

Kommunchefen samt förvaltningschefen som har uppdraget att leda detta 
arbete har vid kommunalrådsberedning informerat om styrgruppens pågående 
arbete med fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås. Detta arbete är grunden 
för innehållet i det strategiska inriktningsdokument med bifogad handlingsplan 
för Socialt hållbart Borås – vi tar gemensamt ansvar för barn och unga för 
perioden 2019 - 2021 som nu upprättats och Kommunstyrelsen föreslås 
godkänna. 

Handlingsplanen är i första hand inriktad på tidiga insatser för barn och unga 
och fördjupade analyser av livsvillkoren i Borås Stad. Planen kan efterhand 
utökas med fler målgrupper och åtgärder. Handlingsplanen består av två delar, 
en politisk del som förutsätter politisk behandling och en verkställighetsdel som 
inte kräver politisk behandling utan hanteras i förvaltningsorganisationen. 

 Kommunstyrelsen förutsätter att förslagen i verkställighetsplanen som längre 
fram kan kräva politiska beslut behandlas i berörda nämnder.  

Beslutsunderlag 

1. Strategiskt inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för 
barn och unga"   

2. Handlingsplan för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga"  

3. Rapport 3x Fullföljda studier, Analysgruppen, Familjecentrerat arbete 
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Förslag och yrkanden 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och den politiska 
handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn och unga. 
Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 2020.    
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder. 
 
Kommunalrådet Annette Carlson (M) och kommunalrådet Niklas Arvidsson 
(KD) yrkar att Kommunstyrelsen beslutar att följande läggs till besluts-
meningen: ”Uppföljning på resultatet av arbetet ska återrapporteras till 
Kommunstyrelsen en gång per halvår från berörda nämnder” . 
 
Kommunalrådet Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar: Fastställa det strategiska inriktningsdokument och 
den politiska handlingsplanen för Socialt hållbart Borås- vi tar ansvar för barn 
och unga. Återkoppling av arbetet till Kommunstyrelsen mars och september 
2020, med följande tillägg under ’Handlingsplan, Verkställighetsdel’. 
 
Förslag 
”Främja språkinlärning genom ambulerande språkpedagoger i förskole-
verksamheten.” 
 
Lägga informationen om verkställighetsplanen för Socialt hållbart Borås - vi tar 
ansvar för barn och unga till handlingarna. Kommunstyrelsen förutsätter att 
förslagen i verkställighetsplanen som längre fram kan kräva politiska beslut 
behandlas i berörda nämnder, se bilaga. 
 
Kommunalrådet Malin Carlsson (S) yrkar bifall till Annette Carlson (M) och 
Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Proposition 
Ordföranden ställer proposition på avslag respektive bifall till Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD) tilläggsyrkande och finner förstnämnda 
proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som vill avslå 
Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) yrkande röstar ja, den det ej vill 
röstar nej: vinner nej har Kommunstyrelsen beslutat enligt Andreas Exner (SD) 
och Kristian Silbvers (SD) yrkande”. 
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Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Martin Nilsson (M), 
Mohamed Farah (S), Niklas Arvidsson (KD), Therése Björklund (M), Anna 
Svalander (L), Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), Ida Legnemark (V), 
Kerstin Hermansson (C) och Annette Carlson (M) samt nej av Andreas Exner 
(SD) och Kristian Silbvers (SD). 
 

Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 11 röster mot 2: 
 
Kommunstyrelsen avslår Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) 
tilläggsyrkande. 
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§ 341 Dnr KS 2019-00379 3.7.1.25 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar med 8 röster mot 5: 
Informationen läggs till handlingarna 
 

Reservation 
Mot beslutet reserverar sig Annette Carlson (M), Niklas Arvidsson (KD) och  
Martin Nilsson (M), Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån 
för Annette Carlson (M) och Niklas Arvidssons (KD) yrkande. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Forumet 
syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också till upp-
gift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i 
”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. 
Länsstyrelsen har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 
stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. 
I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.  
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunstyrelsens skrivelse 
2. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2018 
3. Bilaga 1 – Samverkansöverenskommelse 
4. Bilaga 2 – Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”   
 

Förslag och yrkanden 

Kommunalrådet Kerstin Hermansson (C) har föreslagit att Kommunstyrelsen 
beslutar: Informationen läggs till handlingarna. 
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Sammanträdesdatum 

2019-09-02 
 

 

Kommunstyrelsen  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Kommunalrådet Annette Carlson (M) och Niklas Arvidsson (KD) yrkar att 
Kommunstyrelsen beslutar:  Informationen läggs till handlingarna. 
Kommunstyrelsen rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden i kommande 
samverkansöverenskommelse med polisen lyfta klotterproblematiken särskilt. 
Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden 
tillsammans med berörda nämnder och samarbetspartners tar initiativ till ett 
samlat arbete för att förebygga, förhindra och ta bort klotter, se bilaga. 
 

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

Omröstning 
Vid omröstningen röstas ja av Ylva Lengberg (S), Mohamed Farah (S), Therése 
Björklund (S), Anna Svalander (L),Tom Andersson (MP), Malin Carlsson (S), 
Ida Legnemark (V) och Kerstin Hermansson (C) samt nej av Martin Nilsson 
(M), Niklas Arvidsson (KD), Andreas Exner (SD), Kristian Silbvers (SD)  och 
Annette Carlson (M). 
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ALTERNATIVT FÖRSLAG  

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Informationen läggs till handlingarna 

Kommunstyrelsen rekommenderar Fritids- och folkhälsonämnden i kommande 

samverkansöverenskommelse med polisen lyfta klotterproblematiken särskilt.  

Kommunstyrelsen rekommenderar att Fritids- och folkhälsonämnden 

tillsammans med berörda nämnder och samarbetspartners tar initiativ till ett 

samlat arbete för att förebygga, förhindra och ta bort klotter.  

Sammanfattning 

Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 

den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 

folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 

upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). Forumet 

syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 

trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 

till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbetet i Borås Stad. Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i 

”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. 

Länsstyrelsen har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 

stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet. 

Kommunstyrelsen noterar att det inte i tillräcklig utsträckning arbetats 

förebyggande mot klotter, vare sig inom ramen för Rent och snyggt Borås på 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen eller inom ramen för Tekniska nämndens 

arbete med att få en tryggare fysisk utemiljö i Borås Stad. Kommunstyrelsen 

noterar dessutom att Kommunfullmäktiges beslut om att klotter ska saneras 

inom 24 timmar inte efterföljs tillräckligt. Både fastighetsägare och 
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kommuninvånare har till kommunen framfört att klottret ökat i Borås. Därför 

behöver ett större grepp tas där nämnderna både tar till sitt ansvar och arbetar 

tillsammans.  

I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018. 

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 

2. Redovisning av Brottsförebyggande rådets arbete 2018 

3. Bilaga 1 – Samverkansöverenskommelse 

4. Bilaga 2 – Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun” 

   

Beslutet expedieras till 

Alla nämnder 

 

 

Allianspartierna i Borås  

 
Moderaterna  Kristdemokraterna  
 
Annette Carlson   Niklas Arvidsson 
 
 



    
    

 
Samverkansöverenskommelse mellan 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 
2018-2020 

 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på 
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 
Säker och trygg kommun 
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i 
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen 
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Delta-
gare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Poli-
sen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder. 

Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande 
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkreta arbetet och är kana-
len till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.  

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka orga-
niserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om in-
hämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS produce-
rar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).  
 
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 
 
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  



   

 
- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden 

som identifieras, utifrån behov.  
 
Samverkansgrupper Borås Stad 
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en an-
svarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att sam-
ordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.  
 
Trygga miljöer  
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.  
 
Lokal samverkan 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grup-
per: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsut-
veckling.  
 
Arbete och utbildning 
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Häss-
leholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av 
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.  
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för 
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 
Barn och unga i riskzon 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet 
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.  
 
Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett kom-
plement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av 
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsde-
larna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som ge-
nomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöf-
tet bifogas som bilaga. 
  



   

Samverkansområden 2018-2020 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till 
våldsbejakande extremism 
 
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser 
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 
 
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 
• medverka i SSPF  
• delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum 
• motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet. 

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

• samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden 
• samordna arbetet vid kritiska datum 
• aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i me-

ningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare 
• ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism 
• vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal. 

 
 
Skapa trygga offentliga miljöer 
 
De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. 
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 
• identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 
• uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 
• delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd. 

 
Borås Stad förbinder sig att 

• inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  
• skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar uti-

från aktuell kunskap/forskning 
• genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-

rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 



   

 
Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta om-
råden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för 
att komplettera polisens och kommunens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. De 
gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära samverkan 
på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om 
behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta 
områden uppstår.  
 
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygg-
het”(EST).  EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som inte-
grerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka trygg-
heten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö. 
 
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är 
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.  
 
Polisen förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus 
• medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på 

områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby  
• motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.  

 
Borås Stad förbinder sig att: 

• medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

• utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristi-
neberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och 
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i områ-
det 

• genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare 
medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och 
medborgarna 

• genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samar-
betspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbets-
plats 

• medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grann-
samverkan i flerfamiljshus 

• ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism.  
 
 
  



   

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 
 
 
Borås den 20 februari 2018   Borås den 20 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Olsson    Tomas Stakeberg Jansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 



Samverkansgrupper 
för konkreta insatser

Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska 
nämnden

Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen

Arbete och utbildning
Samordning: 
Arbetslivsnämnden

Trygg och säker vård och 
omsorg
Samordning: Vård- och 
äldrenämnden

Barn och unga i riskzon
Samordning: Individ- och 
familjeomsorgsnämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)

Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och 
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra 
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov 
och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbetet. 
Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen 
med Polisen och Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande 
från: Stadsledningskansliet, Fritid- och 
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen, 
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala 
omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, 
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra 
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.  

Säker och trygg kommun 
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Nätverk 10-16 år

Lokala områdesnätverk

Ortsråd

Centrum för 
säkerhet och 
kunskap
Syfte: Stöd och 
rådgivning i samtliga 
nivåer 
Medverkande: CKS och 
samarbets- och 
samverkansaktörer 
internt och externt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte: Ta ett kommunansvar i genomförandet Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen med Polisen.



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 
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Sida 
1(5) 

Datum 
2019-04-02 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00064 3.7.1.25 
 

  

 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 
(BRÅ) 2018 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 
Brottsförebyggande rådets arbete 2018 och översänder den till 
Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning  
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkansöverenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. 

Stadens arbete utgår från de nationella direktiven i ”Tillsammans mot brott – 
ett nationellt brottsförebyggande program”. Länsstyrelsen har två 
brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta kommunerna i 
det brottsförebyggande arbetet. 

I skrivelsen redovisas kortfattat det arbete som genomförts under 2018.        

Ärendet i sin helhet 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-överenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar samt initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande 
arbetet i Borås Stad. Brå har under 2018 sammanträtt fyra gånger. Deltagande i 
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Brå är verksamhetschefer eller motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, 
TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF.  
 
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 2) finns fem 
stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan 
med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna 
verkar inom följande områden: 
 
Samverkansområde   Ansvarig nämnd 
Trygga fysiska miljöer   Tekniska nämnden  
Lokalt inflytande  Fritids- och folkhälsonämnden 
Arbete och utbildning  Arbetslivsnämnden 
Säker och trygg vård och omsorg Vård- och äldrenämnden 
Barn och unga i riskzon  Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Nationellt och regionalt arbete  
Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett 
nationellt brottsförebyggande program”. I skrivelsen anges att kunskapen om 
brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska 
bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta 
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.    
 
Samverkansöverenskommelsen 2018-2020 
I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås 
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1). 
Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 2018-2020. Följande fokusområden är prioriterade: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon 
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som 
leder till våldsbejakad extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan staden och 
polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under avtalsperioden.  
 
Verksamhet 2018 
Trygga miljöer  
Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts. 
Främst avser de fysiska åtgärder i parker och på andra offentliga platser, såsom 
ökad belysning, hinder för mopedåkning och förbättrad trafiksituation. Tre 
trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Kristineberg och Trandared.  
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Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen och polisen med 
kringliggande kommuner i syfte att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I 
kombination med fysiska åtgärder, i samverkan mellan staden och näringslivet, 
förbättrades situationen i centrum sommaren 2018.  
 
Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby och Hässleholmen 
pågår, vilket initierades av polisen med hjälp av AB Bostäder. Kamerorna 
förväntas vara i drift under våren 2019. 
 
Riktlinjer, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare 
skolgårdar pågår i samverkan mellan FOF, LFF, CSK och GRF och förväntas 
vara klara under våren 2019.  
 
Lokal samverkan 
Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd – 
landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala 
nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: 
www.boras.se/lokalsamverkan  
 
I oktober genomfördes en omfattande utbildningsinsats för samtliga lokala 
nätverk för unga, om hur det brottsförebyggande arbetet kan bli mer 
systematisk och bygga på mer forskningsbaserade insatser avseende risk- och 
skyddsfaktorer.  
 
Barn och unga  
Behovet av bättre samverkan för barn och unga uppdagades i Brå och under 
2018 har berörda verksamhetschefer träffats och identifierat 
samverkansområden för barn och unga. Gruppen avses dels att fungera som en 
styrgrupp för nätverken barn och unga 10-16 år, men ska även verka för bättre 
samverkan för barn och unga i riskzon samt arbeta mer förebyggande och 
skapa stödjande miljöer för barn och unga.  
 
Under 2019 förslås denna grupp att fungera som en referensgrupp i arbetet 
med Borås – en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och 
att insatserna kompletterar varandra.   
 
Under 2018 initierade 12 stycken SSPF-ärenden, vilket anses vara ett lågt antal 
ärenden i förhållande till stadens storlek. Ambitionen är att betydligt fler SSPF 
(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) ska initieras under 2019. 
 
Rutinerna för anmälan till polis och socialtjänsten i våra verksamheter är under 
revidering. I samverkan mellan IFO, polisen, FOF, GVUF, GRF, FF och CKS 
initierades en översyn hösten 2018 och rutinerna förväntas bli klara våren 2019. 
 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
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Trygg och säker vård- och omsorg 
VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder. 
Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS), 
polisen och målgruppen genom repspresentation från pensionärsföreningar.  
 
Arbete och utbildning 
Stadsdelsvärdarna startade upp sitt arbete på Hässleholmen/Hulta och har 
under året även bemannat Norrby och Sjöbo. De arbetar operativt på 
områdena och är en länk mellan kommunen och invånarna. De hjälper till med 
konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland annat på skolorna, skolskjutsarna, 
medverkar mot nedskräpning med mera. De rör sig i områdena på olika tider 
och får på så vis till sig information som annars är svårt att få.  
 
Effektiv samverkan för trygghet – EST 
Under 2017 deltog Borås Stad tillsammans med Polisen och AB Bostäder i ett 
utvecklingsprojekt för att arbeta mot social oro på utsatta områden. Totalt 
deltog sju kommuner i projektet, vilket drevs av nationella Brå och Malmö 
Högskola. Borås Stad riktade arbetet mot Hässleholemen/Hulta. Arbetet 
bygger på att verksamma aktörer på området rapporterar in information som 
sedan ligger till grund för samordnade insatser av berörda aktörer. Arbetet föll 
väldigt väl ut under projektåret. 
 
Under 2018 har arbetet övergått från projektform och implementerats i 
linjearbetet. I staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är 
beroende av berörda förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och 
FF.  
 
Medborgarlöfte 
Medborgarlöftet 2018 undertecknade av Polismyndigheten, Borås Stad och AB 
Bostäder. Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande 
aktiviteter och insatser, t ex medborgarträffar samt uppstart av 
Grannsamverkan i flerfamiljshus på Hässleholmen och Norrby. Polisen 
ansvarar för utvärderingen och revidering av medborgarmötet.  
 
Fokus Norrby  
Under hösten 2018 initierades ett omfattande arbete med att kartlägga 
situationen på Norrby. Medverkande parter är staden, polisen och AB Bostäder. 
Även civilsamhället, främst i form av föreningslivet är viktiga aktörer. 
Kartläggningen processas just nu bland berörda aktörer och kommer mynna ut 
i en eller flera handlingsplaner.  
 
Utveckling 2019  



Borås Stad 
  Sida 

5(5) 
 

 

Under 2019 kommer EST-arbetet utökas till att omfatta även Norrby. Samtliga 
tre parter anser att det är nödvändigt, för att komma igång med ett mer 
systematiskt arbete på området. Som stöd till EST-arbetet, och det 
brottsförebyggande arbetet i stort, kommer det digitala verktyget Embrace att 
börja användas av samtliga berörda parter. Embrace förenklar inrapporteringen, 
underlättar analysarbetet och visualiserar problemen, främst på karta, på ett helt 
nytt sätt. Under våren 2019 kommer Embrace även kompletteras med 
möjligheten att dokumentera och följa upp insatserna i programmet.  
 
Brå kommer initiera en tätare samverkan mellan berörda aktörer avseende 
trygga fysiska miljöer, främst för att samordna befintligt arbete bättre.  
 
Under maj-juni kommer en trygghetsmätning genomföras, enligt indelningen av 
områdena likt tidigare mätning 2014, men med ytterligare en avgränsning av 
Kristineberg. Resultatet kommer finnas tillgängligt hösten 2019.  
 

Beslutsunderlag 
1. Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten, lokalpolisområde 
Borås och Borås Stad. 
2. Organisationsskiss ”Säker och trygg kommun”                                

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 

Tillsynsprotokoll enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor 
 

Tillsynsdatum  2018-06-04 
Avser verksamhet Friluftsbad Borås kommun 
Fastighetsadress 

 

Postadress 
 

Fastighetsbeteckning 
 

 
Tillsyn av ovanstående fastighet/verksamhet har skett med stöd av lagen (2003:778) om skydd mot 
olyckor 5 kap. 1 §. Protokollet tar upp de brister i brandskyddet som uppmärksammades vid 
tillsynen och utgör tjänsteanteckningar från tillsynstillfället. Tillsynen är bara en stickprovskontroll av 
brandskyddet och är ingen garanti för att fastigheten/verksamheten har ett fullgott brandskydd. 
Fastighetsägare och nyttjanderättshavare är fortfarande ansvariga för sitt brandskydd enligt lagen om 
skydd mot olyckor, 2 kap. 2 §. 
 
 
Faktura sänds separat. 
 
 
 
Med vänlig hälsning 
Tillsynsförrättare 
Fredrik Johansson 
033-17 29 21 
Fredrik.johansson@serf.se 

Kvalitetskontrollerat av 
Tillsynsförrättare 
Bruno Nicklasson 

 Datum: 2019-08-19 
 
 

Dnr: 2019-000496 
 
 

Sändlista 
Borås stad 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Borås Stad 
501 80 Borås 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 Dnr. 2019-000496 

Noteringar vid tillsyn 
Räddningstjänsten har gjort tillsyn vid ett antal badplatser för att kontrollera att 
livräddningsutrustningen är i fullgod funktion.  
 
Följande badplatser har besökts: 

- Tämta 

- Asklanda 

- Almenäs 

- Sjöbo badplats 

- Bua seglora 

- Hofsnäs badplats 

 
 
Noterade brister 
1.  Hofsnäs hamn 

• Rötskador på stege pinne av bytes 
 

 
 
Resterande badplatser är i fullgott skick. 
 
 
 

Räddningstjänsten har redovisat ett antal brister och gett åtgärdsförslag i detta protokoll. Notera att 

det kan finnas andra alternativa sätt att uppnå ett skäligt brandskydd i fastigheten. Ägaren och 

nyttjanderättshavaren har möjligheten att ta fram andra lösningar som är lika bra eller bättre än 

ovanstående åtgärdsförslag. Om detta görs, prövar räddningstjänsten den föreslagna lösningen och 

godkänner eventuellt förslaget. 
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Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 

 

 Dnr. 2019-000496 
 Handläggare  Fredrik Johansson 

Intyg 
Avser verksamhet Friluftsbad Borås kommun 
Verksamhetsnummer 10883 
Fastighetsbeteckning 

 

 
Härmed intygas av:  

 Verksamheten 

 Fastighetsägaren 
 
att brister enligt ovanstående protokoll är åtgärdade. 
 
Nedan beskrivs hur brister har åtgärdats: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Underskrift nyttjanderättshavare  Ort och datum 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Namnförtydligande   Telefon 
 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Underskrift fastighetsägare   Ort och datum 
 
 
______________________________  ______________________________ 
Namnförtydligande   Telefon 
 





























Revisionsrapport
Extern revision för erhållande av miljödiplom enligt Svensk Miljöbas har genomförts av 
Miljöstrategen i Jönköping AB. Syftet är att säkerställa att verksamheten efterlever kraven i 
Svensk Miljöbas Eventdiplomering.

Event Europamästerskapen i Friidrotts EM U20

Arrangerande verksamhet/
organisation

Borås Stad 212000-1561  
IK Ymer 864500-3024

Omfattning/Avgränsning U20-EM i Friidrott 19-21 juli 2019

Antal medarbetare 300 volontärer och funktionärer

Datum för revision av 
dokumentation

2019-02-20

Datum för revision på plats 2019-07-21

Utfärdare Miljöstrategen i Jönköping AB 

Revisor Jens Ottosson, Miljöstrategen i Jönköping 
AB

Medverkande på 
revisionen

Katarina Sparre

Är obligatoriska punkter 
godkända

Ja

Uppfylls krav på praktiska 
åtgärdspunkter (75%)

Ja

Godkännande efter 
revision på plats 

2019-08-21

Datum för godkännande 2019-02-28



Avvikelser
Svar på avvikelser ska återkopplas till revisor inom åtta veckor från revisionsdatum. När 
åtgärd eller planerad åtgärd är godkänd av revisor erhålls ett nytt revisionsprotokoll där det 
tydligt framgår att verksamheten är godkänd vid revision. Miljödiplom gäller i ett år från 
godkännandedatum, därefter krävs ny extern revision.

Förbättringsförslag

Allmänna kommentarer - Ska komplettera med Miljöpolicy när denna är 
beslutad 19 mars 2019 (kompletterat 2019-04-17)

- Säkerställ att miljökrav ställs i avtal på 
leverantörer och entreprenörer (obligatorisk punkt 
nummer 9). Detta redovisas senast 20 juni genom 
utdrag ur avtal.(kompletterat 2019-06-20)

- Säkerställ att livsmedel som serveras uppfyller 
krav (obligatorisk punkt nummer 12, 13, 14, 15). 
Detta redovisas till revisor senast 20 juni genom 
att visa på beställningslistor eller på annat sätt. 
(Kompletterat 2019-06-20)

- Komplettering med förklaring till varför inte alla 
obligatoriska punkter fungerade enligt plan samt 
återkoppling om vidtagna åtgärder pga detta gjord 
en månad efter platsrevision (kompletterat 
2019-08-21)

Avvikelse nr Beskrivning av avvikelse Avvikelse stängd av 
revisor (datum)

A1 Några av grundkraven i miljödiplomeringen 
avseende ekologisk mat fungerade inte som det 
var planerat. Återkoppla om vad det var som 
gick fel och vilka lärdomar projektgruppen drar 
av detta inför kommande events.

2019-08-21

Förbättring
s-förslag nr

Beskrivning av förbättringsförslag

F1 Kommunikation i samband med matservering
Visa tydligare för besökare/deltagare vilka miljöval ni har gjort i samband 
med matservering. 

F2 Källsorteringen på eventet skulle kunna utvecklas betydligt, med fler 
fraktioner och fler behållare.



Krav i Svensk miljöbas/Obligatoriska punkter checklista

Förbättring
s-förslag nr

Beskrivning av förbättringsförslag

Standardkrav/
Obligatorisk punkt

Ja Nej Kommentar eller Avvikelse nr

Allmänt JA Verksamheten anlitar Miljöstrategen i Jönköping 
AB som är godkänd utfärdare.

Lagkrav JA Lagkrav finns inom områden:
- Användning av markområde  
- Försäljning av mat, tillstånd, hygienkrav 
- Hantering av avfall  
- Toaletter, hygien  
- Säkerhet

Systematiskt miljöarbete JA Borås Stad är miljödiplomerade.

Ledning och ansvariga 
har kunskap

JA Ledningen för eventet inkl. gruppledare för de 
olika funktionerna ges utbildning. 

Medarbetare och 
funktionärer

JA Organisation för hållbarhet finns och information- 
och kompetensaktiviteter är planerade för 
funktionärer.

Miljöansvarig JA Beskrivs i miljöhandboken.

Programförklaring/
miljöpolicy

JA Policy/Riktlinje finns framtagen för beslut.

Miljöpåverkan JA Betydande miljöaspekter: Livsmedel, Avfall, Egna 
transporter.

Miljökrav på leverantörer 
och entreprenörer

JA Vid upphandling ska enligt miljöhandboken krav 
ställas på miljöaspekter, främst med fokus på 
transporter. 

Återkommande event - - ej tillämpbar

Statistik för 
återkommande event

- - ej tillämpbar



Praktiska åtgärdspunkter

Egna lösningar
•
•

Livsmedel som serveras 
till personal/funktionärer

JA Endast:  
- Ekologisk kaffe, te, mjölk, socker
- Fisk och skaldjur som är miljömärkta enligt 

MSC, KRAV eller finns på WWFs Gröna lista

Om mat serveras så är minst ytterligare två 
baslivsmedel ekologiska och det erbjuds minst ett 
vegetariskt alternativ.

Livsmedel som serveras 
till besökare/deltagare

JA Endast:  
- Ekologisk kaffe, te, mjölk, socker
- Fisk och skaldjur som är miljömärkta enligt 

MSC, KRAV eller finns på WWFs Gröna lista

Om mat serveras så är minst ytterligare två 
baslivsmedel ekologiska och det erbjuds minst ett 
vegetariskt alternativ.

Livsmedel - Fisk och 
skaldjur

JA Endast:  
- Ekologisk kaffe, te, mjölk, socker
- Fisk och skaldjur som är miljömärkta enligt 

MSC, KRAV eller finns på WWFs Gröna lista

Om mat serveras så är minst ytterligare två 
baslivsmedel ekologiska och det erbjuds minst ett 
vegetariskt alternativ.

Vegetarisk maträtt JA Minst en vegetarisk maträtt erbjuds.

Information JA Extern information kommer att ges till deltagare 
och besökare om eventet miljöanpassning och 
hållbarhetspolicy.

Standardkrav/
Obligatorisk punkt

Ja Nej Kommentar eller Avvikelse nr



Granskade punkter Poäng

Antal godkända 
punkter

43 st  43 p

Egna lösningar 0 st. 0 p

Ej godkända 
punkter

0 st. 0 p

Ej relevanta 
punkter

7 st. 7 p

Totalpoäng Minst 75% för godkänt. 43/43  = 100 %







 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 
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Uppsägning av Öppen ungdomsverksamhet mellan Hestra IF och Fritids‐ och 

folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 

 
En överenskommelse mellan FOF och Hestra IF tecknades 2019-03-04 
gällande Öppen ungdomsverksamhet. Överenskommelsen innebar att Hestra 
IF skulle bedriva verksamhet i sin klubbstuga tisdagar och onsdagar 15.00 -
19.00 under 40 veckor per år.  
 
Hestra IF har den 21 augusti utifrån ett styrelsebeslut inkommit med en önskan 
om att avbryta överenskommelsen. FOF har beslutat att godkänna 
uppsägningen, vilket innebär att ingen öppen ungdomsverksamhet kommer att 
bedrivas under hösten 2019. 
 
Hestra IF:s ersättning för utfört uppdrag utifrån överenskommelsen under 
våren är reglerat, vilket innebär att ingen mer ersättning kommer att utbetalas.  
 

Marie-Louise Bengtsson 
Verksamhetschef 

 

 



 

 

 

Postadress 

Borås Stad 
501 80 Borås 

Besöksadress 

Stadshuset 
Kungsgatan 55 

Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vx 

 

 

Marie-Louise Bengtsson 
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Extra bidrag hösten 2019,Byttorps IF avseende Öppen 
ungdomsverksamhet 

 
En överenskommelse mellan FOF och Byttorps IF tecknades 2019-01-29 
gällande Öppen ungdomsverksamhet. Överenskommelsen innebär att Byttorps 
IF bedriver verksamhet i sin klubbstuga måndagar och torsdagar 14.30 -19.30.  
 
Med anledning av ett positivt utfall med ett högt besökstryck har FOF efter 
samtal med Byttorps IF beslutat att betala ut ett extra bidrag under hösten 
2019. 
 
Bidraget beräknas utifrån 100 kr/timma x 5 timmar/vecka x 20 veckor = 
10 000 kr. 
Bidraget betalas ut i sin helhet i samband med årets tredje delbetalning 
(september 2019). 

 
 
Marie-Louise Bengtsson 
Verksamhetschef 
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