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Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt
inflytande 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor
tillfredsställelse med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens
olika förvaltningar och dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning
som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation,
bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år,
Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20
grupper aktiva inom de tre delarna/ områdena.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till
samtliga delar och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas
på lokal nivå. Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande
av arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget. Generellt har arbetet fungerat
bra under 2018 utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika utmaningar
finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt att
genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet
som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)”
och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt
under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta,
Hässleholmen, Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året
och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan
2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer.
Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på respektive
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bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella
för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala
samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan men även i
vardagen.
Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige,
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande,
demokratifrågor och Mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
• formulerar mål för uppdraget
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Beslutsunderlag
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2018”.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande”
Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive
uppdraget ”stöd till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser

1. Inledning
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i
samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det
befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket
senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.
I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planeringoch inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
 befogenhet att sammankalla berörda nämnder
 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
 formulerar mål för uppdraget
 resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare
se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med
utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är
därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam
karaktär.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom
organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under
samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga
samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg,
Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritidsoch folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med
tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på
respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för
nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt
sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen. Mer information redovisas separat
under punkt 8 och 9.

2. Organisation, information och uppföljning
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som
genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata
delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd,
dessa beskrivs under punkt 4-6.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar
och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen
”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet ansvarar för helheten inom
uppdraget.
Två gemensamma möten har arrangerats under året (26/2 och 11/9). Innehållet i dessa har
uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar
inom respektive nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de
olika nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta
kunskap i aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika
utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat
samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:


externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:
www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd



internt finns viss information på Borås Stads intranät:
intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året
vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälsoförvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.
Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de
gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (7/3
och 12/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (20/2, 31/5, 13/9 och 27/11).
De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året
uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2.
Arbete inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 152 möten har
genomförts under 2018 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa):
- Nätverksgrupper barn och unga:
49 st.
- Områdesnätverk:
47 st.
- Ortsråd:
44 st.
- Gemensamma träffar/temamöten:
12 st.
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3. Budget
Framtagen budget inför arbetet 2018. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget,
finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.
Nätverk barn och unga 10-16 år
9 grupper/områden x 10 000 kr
Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.

90 000 kr

Områdesnätverk
7 grupper/områden x 10 000 kr
Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.

70 000 kr

Ortsråd/Landsbygdsutveckling
100 000 kr
4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr
(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar)
Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling.
Övriga medel
Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer.
Dessa medel ansöks särskilt om.
Totalt:

140 000 kr

400 000 kr

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” är att öka tryggheten och
förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”,
målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en
helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur,
Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.
Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på
respektive område.
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Riktlinjer
- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn
och ungas hälsa och välmående i fokus.
- Nätverket träffas 3-4 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov.
- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola, IFO/Fältgruppen och
Polisen (Arbetslivsförvaltningen – ”Trygghetssatsning” medverkar lokalt på de områden där
de arbetar och representanter från Förskoleförvaltningen medverkar i enstaka grupper).
Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktion
från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.
- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns
på Borås Stads externa websida.
- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att
utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.
Uppdelning och erfarenheter
Boda

Brämhult, Hässleholmen, Hulta

Centrum

Bergdalen, Norrmalm

Dalsjöfors

Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd,
Rångedala, Äspered

Daltorp

Dammsvedjan, Druvefors, Göta,
Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared

Fristad

Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör

Norrby

Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen

Sandared

Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken

Sjöbo

Alideberg, Erikslund, Tosseryd

Viskafors

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm,
Svaneholm

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har
det förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina
respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta
formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.
Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av
grupperna, 2017-2018. Samtliga grupper har från och med hösten 2018 fått erbjudande om
presentation- och dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och
ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2019.
Totalt har 49 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har
generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha
systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda
professioner både långsiktigt och kortsiktigt.
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Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018. Medverkande
representanter är utsedda genom berörda förvaltningar/verksamhetsområden inom
Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) och bildar numera en så kallad ”styrgrupp
över barn och ungdomsfrågor utifrån ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande
perspektiv”.
Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio grupper
samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-förvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen,
Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta genomfördes onsdag 3/10, kl. 09.00–
16.00 på Pulsen och totalt deltog ca 65 personer. Temat var, ” Fokus barn och unga i Borås,
Risk- och skyddsfaktorer i praktiskt arbete – varför och hur?”, och leddes av Henrik Andershed,
professor i kriminologi och psykologi från Örebro universitet.
Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några konkreta insatser att gå
vidare med inom respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade
”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag.

5. Områdesnätverk
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga Områdesnätverk, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”Områdesnätverken” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten
hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i
Borås”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och
öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter
samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella
situationen på respektive område.
Riktlinjer
- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov.
- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar.
- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.
- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet.
Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.
- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns
på Borås Stads hemsida.
- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att
utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete.
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Uppdelning och erfarenheter
Brämhult

Svensgärde

Hulta

Sörmarken

Hässleholmen Boda
Kristineberg

Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan,
Druvefors

Norrby

Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden

Sjöbo

Alideberg, Erikslund

Trandared

Brotorp, Bergsäter, Bergsbo

Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har
diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både
framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring
gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring
framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av
grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa
teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och
efterfrågad.
Totalt har 47 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt
sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva
och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett
stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan
samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.
Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang
genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar – mer
information, se punkt 7.
Även separata möten där boende bjudits in till så kallade ”Boendemöten/Medborgarmöten”
(ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är underskrivet av Polisen, Borås Stad
och AB Bostäder) har genomförts inom vissa Områdesnätverk, medan boende på andra håll
varit delaktiga inom de ordinarie mötena.
I projektet är ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar
flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet
bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området
kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat
6

till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På
sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra
områden i Borås.
Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för
Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse
samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.
Totalt deltog ca 100 personer.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med
aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp
arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt konkretiseras
ytterligare. Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans
med fokus på områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor
som även framledes drivs inom respektive Områdesnätverk.

6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet, inom
samtliga Ortsråd, togs fram (nedan följer ett urval av detta):
Mål
Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos
invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället (t ex eldsjälar,
föreningsliv och företag). Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor
möts i Borås” och målområde 5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.
Syfte
Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka
samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.
Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på
respektive område.
Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd”
Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”,
dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och
driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.
Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från
tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”.
Riktlinjer
- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs.
ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov.
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Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom
respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum
(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov
även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.
Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar
till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena.
Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden
finns på Borås Stads hemsida.
Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver.
Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening”
förespråkar.
Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till
grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov.
Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till
respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive
”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader,
genomförande av gemensamma aktiviteter etc.
Genom ”Leader Sjuhärad” söks under våren 2017 projektmedel till utveckling av landsbygdsområden. Vid godkännande involveras detta som en del i processen av stöd till
”Ortsråden”, 2018-2019.

Uppdelning och erfarenheter
Dalsjöfors

”Attraktiva Toarp”
Aplared, Dannike, Gånghester,
Målsryd, Rångedala, Äspered

Fristad

”Framtid Fristad”
Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör

Sandared

”Sandareds Intresseförening”
Hedared, Lundaskog, Sandhult,
Sjömarken

Viskafors

”Viskaforsbygdens nätverk”
Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm,
Seglora,
Svaneholm

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (20/2, 21/5, 11/0 och 26/11) tillsammans
med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad och Näringslivsenheten) samt
presentation av arbetet och delaktighet på separata möten (Seglora 16/5 och Fristad 17/10) för
aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.
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Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar
Landsbygd Sjuhärad”.
Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på
olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts ett
separat temamöte (30/5) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Tekniska
förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga Ortsråd vilket
fortsättningsvis även kommer att innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där
detta tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare under 2019.
Totalt har 44 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie
möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och
”medborgardialoger” – mer information, se punkt 7.
Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa
Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden
varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser
att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter
från flera-/närliggande områden gentemot tidigare.
Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats
under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både
politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen
”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag som tagits fram under genom Attraktiva Toarp och som
eventuellt kan komma att prövas inom övriga Intresseföreningar/Ortsråd framöver.
Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta
kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året samt
på gemensamma träffar.
Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för
Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse
samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 28/11, kl. 17.30–20.30, Textile fashion center.
Totalt deltog ca 100 personer.
Arbetet fortgår utifrån de befintliga projektmedel som under föregående år beviljades genom
Leader Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner
kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala
utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritidsoch folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.
Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som
avser möjlighet för dem att få ersättning á 10% av tjänst som arbetar med lokala
utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader.
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Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda
Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.
Under 2019 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/
lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts
om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang
under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att
respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även
delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.

7. Lokala aktiviteter och evenemang
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ
och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.
Aktivitetsdagar och Medborgardialoger
Aktivitetsdagarna ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för
Områdesnätverken och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.
Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat Medborgardialoger inom Borås Stad.
Under 2018 har detta genomförts från Fritids- och folkhälsonämnden i samverkan med berörda
Områdesnätverk vid två tillfällen: Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde (22/5)
samt Gässlösa/Kronängs Idrottsplats- och friluftsområde (9/10), med temat ”hur kan platserna
(med omnejd) utvecklas utifrån jämställdhet och tillgänglighet”.
Genomförda aktivitetsdagar under 2018, genom Områdesnätverken:
- Trandared, 19/5
- Norrby, 25/8
- Hulta, 26/5
- Sjöbo, 1/9
- Hässleholmen, 1/6-3/6
- Göta, 8/9
Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
följande områden, genom respektive Ortsråd:
- Fristad, 19/5-20/5
- Sandared, 1/9
- Dalsjöfors, 23/9

Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2019. Kommer att genomföras på
liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera områdena Brämhult,
Kristineberg och Viskafors.
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Trygghetsvandringar
Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan
samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2018
enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken, på följande områden:
- Norrby 25/8
- Kristineberg 30/8
- Trandared 18/9
Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2019. Var- och när
prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå).

8. Mötesplatser
Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de
mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare
beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9.
Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter;
Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Mötesplats Hässleholmen och
Mötesplats Hulta.
Uppdraget
Mötesplatser 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 förhållningsätt
En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och
resurser

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social
bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen
verkar för att tillgodose människors rätt till:
- Information, kommunikation och service
- Trygghet, trivsel och hälsa
- Delaktighet och inkludering
- Målgrupp och geografisk avgränsning
- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet
- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter
- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avseende exempelvis ålder, kön, bakgrund
- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga
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Uppdragsområden
Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan
samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna
För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,
(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det
gemensamma delar som behöver tas i beaktande.
Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper
att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.
Social mötesplats
Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av
sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta
tillvara på besökares engagemang.
För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika
geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande.
”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter
och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på
enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller
verksamhet med högre kvalité.
Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de
boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet
som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform.
Medborgarservice
Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta
besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.
Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en
kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa
vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider.
Information i samband med specifika händelser.
Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till
exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att
relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras.
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9. Utvecklingsområden 2019
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av
arbetet 2019:
 Kontinuitet och flexibilitet
Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas
uppkomma. Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners
kring gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte.
Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt
frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med
utveckling i fokus.


Kommunikation
En ny kommunikationsplan togs fram inför 2018 – se bilaga 3. Denna syftar bland annat till
att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande
arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och till samarbetspartners.
Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från
Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning förväntas arbetet att kunna utvecklas
ytterligare på flera olika sätt.
”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde
som även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att
involvera lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha
som rutin att bevaka dessa frågor på ett tydligt sätt.

 Lokala utvecklingsplaner
Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom
samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Detta är till viss del
redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till grund för ännu
flera- och positiva områden att förbättra.
Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov.
 Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd
Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018
möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat
Ortsråden har kunnat fördubblas. Under 2019 föreslås arbetet fortsätta enligt de avtal som
är tecknade med Attraktiva Toarp och Framtid Fristad.
Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda
Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till
Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.
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 Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och
Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”
Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom
befintliga samverkansgrupper. Det lokala arbetet behöver integreras ännu mer med det
centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer
och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de
områden som är aktuella.
Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är
framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås
fortsätta även under 2019:
- Förbättra samverkan kring barn och unga
- Arbeta mot ungdomskriminalitet
- Trygga offentliga miljöer
- Kraftsamla där behoven är som störst
- Våldspreventivt arbete
- Myndighetssamverkan
- Förbättrad kommunikation
 Överenskommelsen
Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, både inom- befintliga Områdesnätverk
och befintliga Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya
samarbeten. Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Borås Stad samt kommunicera i befintligt ”Samråd”.
 Mötesplatser
Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och
folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet
”Medborgarservice” har påbörjats under 2018 och kommer att fortsätta under 2019.
Då kommer även ytterligare en fördjupning att inledas, inom uppdragsområdet ”Motor för
verksamhetsöverskridande samverkan”.
För att Mötesplatserna ska kunna verka som en viktig arena behöver samverkan fungera
mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. För att nå
framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett långsiktigt arbete.
Positiv samverkan kring utveckling av Mötesplatserna. Pågående dialoger som sker
tillsammans med andra förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och
Vård- och äldreförvaltningen.
Eventuellt kommer en ”projektstudio” att initieras mellan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, i syfte att skapa gemensam syn på
verksamhetens innehåll och utbud.
Även arbetet med den nystartade samverkansgruppen tillsammans med AB Bostäder
(förlängning av tidigare styrgrupp) förväntas fortsätta under 2019.
Gemensamt uppdrag inom Borås Stad, med fokus på alla former av Mötesplatser som
bedrivs. Detta ska ledas av Stadsledningskansliet (Kvalitet och utveckling) och kommer att
startas upp i januari 2019.
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 Öppen ungdomsverksamhet
Under 2018 har en utredning genomförts på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i syfte att
skapa ett underlag som beskriver verksamhetens nuvarande inriktning och omfattning samt
ange ett förslag på en framtida inriktning. Resultatet ligger till grund för det styrdokument
som Fritids- och folkhälsoförvaltningen tagit beslut om 2018-11-05, ”Program för Öppen
ungdomsverksamhet i Borås Stad”.
Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på fritidsgårdar
och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. Verksamheten
ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund genomsyras
av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap”
och ”Samverkan med civilsamhället”.
Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan
med civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för
unga. Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar,
studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter. Samverkan innebär ett
utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i området och att
verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex Nätverksgrupper barn
och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd samt att tillsammans utveckla- och
genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov
 Utvärdering
Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och
den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur
resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då
det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.
Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2019 ta fram en strategi för hur arbetet
kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår som en del i den
verksamhetsplan som kommer att tas fram för hela förvaltningens arbete.

2018-12-04, sammanfattat av:
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Marie-Louise Bengtsson
Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Mikael Andersson
Utvecklingsledare, Lokalt inflytande
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Bilaga 1 – Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun”
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Bilaga 2 – Mötesschema lokala nätverk 2018
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Bilaga 3 – Kommunikationsplan

Kommunikationsplan 2018
Avseende kommunikationsplan för samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” planerar Fritids- och
folkhälsoförvaltningen att under 2018 förbättra kommunikationen i vårt lokala arbete, vilket i
praktiken genomförs av olika nätverksgrupper. Följande nätverksgrupper verkar inom ramen för
”Lokalt inflytande”:
Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år
Områdesnätverk
Ortsråd

9 st.
7 st.
4 st.

Mer info: www.boras.se/lokalsamverkan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Varför?
Insatser och aktiviteter som genomförs inom respektive nätverksgrupp/område behöver lyftas:
- Internt inom Borås Stad
- Externt till invånare och samarbetspartners
- Förmedla och nå ut med mer information via media (delvis i syfte att balansera negativa
skriverier)
För att minska avståndet mellan ”centrala och lokala frågor”, att vid behov använda lokal kompetens
och kunskap vid aktuella frågor inom Borås Stad.
Delge goda exempel på kommunikation som genomförs- och fungerar lokalt – till både medborgare,
verksamheter och lokala samarbetspartners.

Hur/tidsplan
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april)
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april)
- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga
nätverksgrupper (februari/mars)
Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”)
inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”)
samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen.
Uppföljning i december, i samband med att hela årets arbete redovisas
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00159 3.6.7.2

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar
2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att godkänna följande ansökningar,
1. Anonyma Alkoholister med faktiskt hyresbidrag,
2. Kvinnojouren med 1 344 000 kr,
3. Balans Borås Sjuhärad med 10 000 kr,
4. Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr,
5. Borås Besöksverksamhet med 8 000 kr,
6. Kyrkornas Flyktingrådgivning med 175 000 kr,
7. RFSL Borås Sjuhärad med 225 000 kr,
8. Borås Nykterhetsförbunds Centralförbund med 55 000 kr,
9. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 25 000 kr,
10. Borås Rödakorskrets med 50 000 kr,
11. BRIS med 176 722 kr,
12. Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt verksamhetsbidrag
om 68 000 kr,
13. Röda korset Fristad/Gingri med 20 000 kr,
14. Rädda Barnen med hyresbidrag på 54 000 kr,
15. LP-Sjuhärad/Pingstkyrkan med 230 000 kr,
16. Brottsofferjouren (BOJ) med 81 000 kr samt
17. RSMH Tryggheten 136 000 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 Fritidsoch 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 föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för ett utbud av
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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 2019 samt en
kortare beskrivning av föreningarnas ansökningar.
1. Anonyma Alkoholister (AA)
Föreningen ansöker om den faktiska hyreskostnaden för 2019. 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 1 344 000 kr för 2019.
3. 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 2019.
4. Kamratföreningen Elvan
Kamratföreningen Elvan startade 1991 och finns för människor som drabbats
av psykisk ohälsa. Föreningen håller till på Berggården. Föreningen ansöker om
26 640 kr 2019 för bland annat sommarläger, bio och fotboll.
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5. 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.
6. Kyrkornas Flyktingrådgivning
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. Föreningen har
tidigare fått bidrag på 150 000 kronor, men inför 2019 ansöker föreningen om
200 000 kronor i bidrag.
7. RFSL Borås Sjuhärad
RFSL Borås Sjuhärad är en avdelning inom riksförbundet för homosexuellas,
bisexuellas och transpersoners rättigheter. Föreningen bedriver en viktig
verksamhet för att förändra attityder, utbilda och informera, inte minst i Borås
Stads skolor. Dessutom erbjuds viktig gemenskap och umgänge i RFSLs lokal.
Verksamheten utökas och utvecklas ständigt, och under 2017 har bland annat
CheckPiont tillkommit. CheckPoint ger möjlighet att enkelt, snabb och
anonymt ta ett HIV-test. RFSL ansöker om 275 000 kr i verksamhetsbidrag för
2019, föreningen har tidigare beviljats 225 000 kr.
8. Boråsnykterhetsvänners Centralförbund (BNC)
Borås Nykterhetsvänners Centralförbund (BNC) arbetar med att främja
folknykterhet och att förebygga alkoholmissbruk bland barn och ungdomar,
genom utbildning och information. Under 2019 kommer föreningen arbeta
aktivt med att Stoppa langningen och Rattfylleriet. BNC kommer under 2019 upplåta
en lokal till Kamratföreningen Länken. Föreningen ansöker om 55 000 kr för
2019.
9. 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 lovaktiviteter, lägerverksamhet och material
till verksamheten. Föreningen ansöker om 120 000 kr, tidigare har föreningen
beviljats 10 000 kr.
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10. Borås Rödakorskrets
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 2019 års verksamhet. Föreningen har tidigare beviljats 50 000 kr.
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 barn
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. Föreningen har tidigare beviljats 7,50 kr per barn i bidrag.
12. 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 bidrag för verksamheten 2019.
13. Röda korset Fristad/Gingri
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 55 000 kr, tidigare har man
beviljats 17 500 kr.
14. 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 2019
på 54 000 kr.
15. LP-Sjuhärad/Pingstkyrkan
LP Sjuhärads verksamhet är en angelägen verksamhet och utgör en viktig resurs
i Borås. Föreningen har som mål att på frivillig grund hjälpa drogmissbrukare
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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. Den juridiska personen LP-Sjuhärad kommer under 2019 att upphöra
och från den 1 januari 2019 kommer LP-Sjuhärads styrelsen att vara
Pingstkyrkan Borås styrelse. LP-Sjuhärad kommer dock att ha en tydlig
ekonomisk särredovisning, ha en egen styrgrupp och arbeta mot en egen
budget. Detta är en naturlig utveckling av de nära samarbete som dessa två
organisationer haft. Tidigare har föreningen beviljats 230 000 kr. Föreningen
ansöker om 250 000 kr för 2019.
16. 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. Antalet brottsoffer föreningen arbetat med har
ökat 30 % under 2018. Föreningen ansöker om 100 000 kr i bidrag, och har
tidigare beviljats bidrag på 81 000 kr.
17. 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 2019. Tidigare har
man beviljats bidrag för 136 000 kr.
Beslutet expedieras till
1. Föreningarna

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00160 3.6.7.2

Utdelning ur Borås Stads sociala Samfond 3, 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett
bidrag ur Samfond 3;
Borås Atletklubb
Borås Basket
Borås Cricket Klubb
Vängdala Equmenia
Dans och gymnastikföreningen Flugan
Borås Fältrittklubb
Sparsörs AIK
Sjömarkens IF
Borås Finska Förening
Bredareds IF
Odenslund 4H
Bredareds Sportskytteklubb
Summa

4 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
4 000 kr
5 000 kr
Avslag
Avslag
4 000 kr
4 000 kr
Avslag
3 881 kr
Avslag
33 881 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. 2018 finns det 33 881 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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Borås Atletklubb
Under höstterminen 2018 anordnar föreningen Öppet Hus för ungdomar som
vill prova på olika former av viktträning. Föreningen ansöker om 4 000 kr till
bland annat kursmaterial, träningsmaterial och fika.
Borås Basket
Ansöker om vändbara linnen till basketskolan på Fjärdingsskolan. Totalt
ansöker man om 40 st linnen á 200 kr, totalt 8 000 kr.
Borås Cricket Klubb
Föreningens verksamhet är relativt ny i Borås. Föreningen ansöker om att köpa
in utrustning till barn och ungdomar. De ansöker om 5 000 kr.
Vängdala Equmenia (tidigare SMU, Missionskyrkans ungdomsförbund)
Föreningen söker pengar till flytvästar, 15 st á 500 kr.
Dans och gymnastikföreningen Borås Flugan
Föreningen ansöker om bidrag till skyddsnät 9000 kr, hälsofrämjande
skolprojekt 6 000 kr och busskort/terminsavgift 8 000 kr.
Borås Fältrittklubb
Föreningen samarbetar med BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin) i Borås där
barn med selektiv mutism och autism får komma till ridhuset. Föreningen
ansöker om 15 000 kr för en föreläsare. Förvaltningen föreslår att kostnaden
för föreläsaren söks genom SISU Idrottsutbildarna.
Sparsörs AIK
Föreningen ansöker om inredning till ett TV och spel-rum för ungdomarna i
klubbstugan. De ansöker om 10 000 kr.
Sjömarkens IF
Föreningen ansöker om medel till ett tält som ska användas på cuper, matcher
och träningsläger. De ansöker om 8 489 kr.
Borås Finska Förening
Föreningen har barntema varje månad och ansöker om 8 000 kr för att kunna ta
finsk barnteater-föreställning till föreningen.
Bredareds IF
Föreningen ansöker om 10 000 kr till ett läger inriktat för barn och ungdomar
där huvudfokus är att idrott är lek och gemenskap.
Odenslunds 4H
Föreningen vill ta med ideella ungdomsledare på ett 4H-gårds besök i Halland.
Föreningen ansöker om 12 500 kr.
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Bredareds Sportskytteklubb
Föreningen ansöker om 10 000 kr för att måla om i luftgevärshallen och byta ut
heltäckningsmattan.
Beslutet expedieras till
1. De berörda föreningarna

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00201 3.6.7.2

Ansökan om socialt riktat bidrag till
föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedan föreningar Socialt riktat
bidrag för 2019. Bidragen betalas ut efter att föreningarna har redovisat sina
kostnader, dock senast 2019-12-15.
Norrby IF

250 000 kr

Borås AIK

250 000 kr

Somalilandisk ungdomsförening

50 000 kr

Borås Brottarklubb

30 000 kr

Byttorps IF

40 000 kr

Afghanska kulturföreningen

50 000 kr

Borås Rhinos AFK

25 000 kr

Kronängs IF

42 000 kr

Borås Atletklubb

Avslag

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden 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 2019.
Ärendet i sin helhet
Nedan följer en kort beskrivning av ansökningarna
Norrby IF, 205 bidragsberättigade medlemmar och 913 aktiviteter
Föreningen Norrby IF har sin huvudsakliga verksamhet i stadsdelen Norrby.
Stadsdelen definieras enligt välfärdsbokslutet som socialt utsatt med bland
annat låg förvärvsfrekvens och låga inkomster. Stadsdelen är av polisen utsedd
som ett av 23 utsatta områden i Sverige. I sin ansökan skriver föreningen att det
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socialt riktade bidraget har gjort att de nu kunnat bygga en stabil bas för de allra
yngsta med fotbollsskola för både killar och tjejer. Man har ökat antal
bidragsberättigade medlemmar och man har kunnat erbjuda fler
aktivitetstillfällen och tack vare bidraget har man också kunnat hålla nere
avgifterna för en mycket utsatt grupp ungdomar som annars inte hade kunnat
spela fotboll. Föreningen har nu haft det utökade stödet i ca 2 ½ år, och har
under denna tid fått ordning på sin ungdomsverksamhet när det gäller ledare till
lagen. Tyvärr finns det ingen tradition av ideella ledare i stadsdelen vilket gör att
ledarrekryteringen är väldigt utsatt och till viss del måste arvoderas.
Problematiken med att få in avgifter och andra intäkter till de olika
verksamheterna kvarstår och därför föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att
föreningen får 75 000 kr till att hålla nere avgifter samt visst inköp av material.
Dessutom föreslås att föreningen även under 2019 behåller det utökade stödet
på 175 000 kr för fortsatta insatser för ökad verksamhet och stabilitet i
stadsdelen.
Borås AIK, 259 bidragsberättigade medlemmar och 1097 aktiviteter
Borås AIK har sitt upptagningsområde i stadsdelarna Hässleholmen och Hulta.
Likt Norrby är problemen desamma ur ett socioekonomiskt perspektiv.
Området är också en av 23 av polisen utsedda områden definieras som särskilt
utsatta och kännetecknas av en social problematik och kriminell närvaro som
lett till en utbredd obenägenhet att delta i samhällets demokratiska processer.
Föreningen använder idrotten som redskap för integration och mestadels
genom fotboll och futsal. De största kostnaderna för föreningen är resor till
och från matcher och cuper då man måste hyra minibussar för att ta sig dit. Det
finns ingen ideell ledartradition i föreningen vilket försvårar arbetet vid matcher
och cuper och gör att man måste arvodera ledare/tränare.
Problematiken med att få in avgifter och andra intäkter till de olika
verksamheterna är svår och därför föreslår Fritids- och folkhälsonämnden att
föreningen får 75 000 kr till att hålla nere avgifter samt visst inköp av material.
Dessutom föreslås att föreningen även under 2019 behåller det utökade stödet
på 175 000 kr för fortsatta insatser för ökad verksamhet och stabilitet i
stadsdelen.
Kronängs IF, 458 bidragsberättigade medlemmar och 1661 aktiviteter
Det är nu fem år sedan föreningen flyttade från Hedvigsborg till sin nya
anläggning i stadsdelen Kristineberg. Föreningen har funnit sig väl tillrätta med
en stabilt växande ungdomsverksamhet. Dock känner föreningen att delar av
stadsdelen inte riktigt ”hittar” till anläggningen. Därför vill man nu satsa på att
rekrytera ledare som kan ansvara för att hämta och lämna barn och ungdomar i
detta område. Genom att under föreningens aktiva period på sommarhalvåret
(23 veckor totalt) följa dessa barn och ungdomar till och från träningen så tror
man att deltagarantalet kan höjas ytterligare i föreningen. Fritids- och
folkhälsonämnden anser att det är ett bra initiativ och föreslår ett bidrag på
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42 000 kr.
Borås Brottarklubb, 58 bidragsberättigade medlemmar och 201
aktiviteter
Föreningen har sin huvudsakliga verksamhet i Boråshallen med
upptagningsområde i hela Borås och lockar både män/kvinnor och tjejer/killar.
Brottning lockar traditionellt människor från många kulturer vilket är bra i ett
integrationsperspektiv. Idrotten har en relativt låg kostnadsbild men föreningen
behöver hjälp med mindre inköp för utlåning med mera. Man planerar också en
domarutbildning för att hålla kvar medlemmar som inte är aktiva brottare.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår ett bidrag på 30 000 kr.
Byttorps IF, 486 bidragsberättigade medlemmar och 1301 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 och för att hålla
nere avgifter. Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att föreningen själv kan
bära vissa kostnader för resor till och från matcher. Däremot anslår vi 40 000 kr
för att hålla avgifterna låga till sommarens lägerverksamhet.
Afghanska kulturföreningen, 287 bidragsberättigade medlemmar och 692
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 folkhälsonämnden föreslår ett stöd för 2018 på 50 000 kr.
Borås Rhinos AFK, 15 bidragsberättigade medlemmar och 119 aktiviteter
Amerikansk fotboll är en idrott med relativt höga kostnader för
skyddsutrustning. Under 2018 fick föreningen bidrag till inköp av utrustning att
låna ut till nya medlemmar. Under 2019 söker föreningen bidrag för resor till
och från matcher sin matcher. Föreningen räknar med kostnader på upp till
52 000 kr för hela resekostnaden. Fritids- och folkhälsonämnden gör
bedömningen att föreningen kan stå för delar av kostnaden och föreslår ett
bidrag på 25 000 kr.
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Borås Atletklubb, 29 bidragsberättigade medlemmar och 170 aktiviteter
Föreningen har sitt upptagningsområde i hela Borås men har en lokal på
Norrby (Getängsvägen). Under 2019 vill föreningen satsa på träningsläger i den
egna lokalen samt reparera gammal utrustning och köpa in viss ny utrustning.
Man vill också skriva personliga träningsprogram till sina utövare. Fritids- och
folkhälsonämnden gör bedömningen att föreningens angivna verksamhet inte
faller under socialt riktat bidrag och avslår därför ansökan. Förvaltningen
kommer dock fortsatt ha en dialog med föreningen och den verksamhet som de
bedriver.
Somalilandisk ungdomsförening (Somali FF), 106 bidragsberättigade
medlemmar och 580 aktiviteter
Sedan starten 2007 har föreningen nu tre seriespelande lag. I stadsdelen Norrby
finns som tidigare beskrivits en välkänd problematik som benämns som
”Särskilt utsatt”. I dessa förhållanden har föreningen kämpat sig fram och vuxit
till en etablerad verksamhet i stadsdelen. De största kostnaderna för föreningen
är att hålla nere avgifterna för seriespel samt resor till och från matcher/cuper.
Föreningen söker dryga 130 000 kr i socialt riktat stöd för bland annat en
strategi som har tagits fram med hjälp av SISU. Fritids- och folkhälsonämnden
bedömer att arbetet med strategin inte ligger inom ramen för bidraget, men
beviljar 50 000 kr för att kunna hålla nere avgifter, resor till och från matcher
med mera.
Beslutsunderlag
1. Föreningarnas ansökningar
2. Utsatta områden, Nationella operativa enheten, juni 2017
Beslutet expedieras till
1. Berörda föreningar

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Utsatta områden
- Social ordning, kriminell struktur och utmaningar för
polisen

Glada arbetarklasskillar på Södermalm 1948 springer från polisen

Stenar, flaskor och föremål kastades mot polisen. Bilar sattes i brand. Tusentals
personer deltog. Kravallerna berodde enligt intervjuade ungdomar som deltog på
att de upplevde att de utsattes för trakasserier från polisens sida för att de var
från Södermalm. Dessutom saknade man lokaler och någonstans att vara. De var
arga över att vara diskriminerade. ”Vi blir inte insläppta på Nalen fastän vi har
pengar till inträde”, ”de hör på vår dialekt att vi är från Söder”. Kravaller var en
tradition i slutet av sommaren när semestern var slut men skolorna ännu inte
börjat.

Nationella operativa avdelningen
Underrättelseenheten
Juni 2017

Utgivare: Nationella operativa avdelningen, Box 12256, 102 26 Stockholm
Dnr: HD 44/14A203.023/2016
Omslagsfoto: Tillhör Stadsmuseet i Stockholm, Foto: okänd
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Förord
Ambitionen med rapporten är att öka kunskapen för att bättre förstå
problematikens omfattning och hur den sannolikt kommer att påverka
samhällsutvecklingen framöver. Detta för att skapa förståelse för nödvändiga
och långsiktiga samhällsförändringar som kan motverka att problemen i de
utsatta områdena fördjupas. Det har lagts ett stort fokus i denna rapport vid att
försöka förklara vilka negativa sociala utvecklingsprocesser som pågår i
boendemiljöer som påverkas av sociala riskfaktorer. Likväl som att flera
områden blir utsatta och fler unga utvecklar kriminaliserande- och
radikaliserande beteenden.
Information och erfarenheter som legat till grund för denna rapport har
inhämtats från flera olika samhällsaktörer och myndigheter som berörs av
problematiken. I denna upplaga vill arbetsgruppen därför rikta ett särskilt stort
tack till Malmö högskola, den nationella forskningscirkeln1 som etablerats vid
Polismyndigheten med stöd från MSB och alla medarbetare i olika verksamheter
som bidragit med sin tid, erfarenhet och kunskap ur olika synvinklar.
Arbetsgruppen som författat rapporten är verksam vid Nationella operativa
avdelningens underrättelseenhet.

1

Forskningscirkeln är ett projekt under temat social oro med deltagare från Malmö högskola,
MSB, Brottsförebygganderådet, Länsstyrelsen i Västra Götaland, Göteborgs Stad, Linköpings
kommun, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning och Polismyndigheten.
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Sammanfattning
Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en
låg socioekonomisk status där kriminella har en inverkan på lokalsamhället. I
dessa områden finns en mängd riskfaktorer som kan leda till en bristande
framtidstro såsom arbetslöshet, ohälsa och misslyckad skolgång. Riskfaktorerna
kan även bestå i strukturella faktorer som bostadsområdets fysiska miljö och en
upplevd oro bland etniska grupper då historiska och globalt aktuella konflikter
ger lokalt avtryck. Därtill finns en stor riskgrupp med unga personer som lätt
påverkas av normbrytande beteenden, ett stort antal kriminella aktörer och en
genomsnittlig lägre kollektiv förmåga. Tillsammans resulterar detta i en
kriminaliserandeprocess som med tiden får så stort genomslag att ett helt
bostadsområde påverkas och en alternativ social ordning skapas.
Den kriminella strukturen har byggts upp under generationer vilket gör att den
har fått ett starkt fäste i området. Olika åldersskikt påverkar varandra och det
råder en intern normbildning med tydliga regler för vad som är accepterat och
inte. Övergrepp i rättssak är en utbredd företeelse i de flesta utsatta områden och
den som anmäler brott och medverkar i utredningar utsätts för påtryckningar i
form av hot och våld.
Den verksamhet som polisen bedömt som mest problematisk i områdena är
försäljning och distribution av narkotika. Handeln med narkotika stärker de
kriminella nätverken och revirbeteenden uppstår som leder till konflikter mellan
olika nätverk. Konflikterna är inte sällan våldsamma och polisen ser en
förändring i hur våldet mellan kriminella utövas. Särskilt allvarlig är situationen
i Stockholm, Göteborg och Malmö där skjutningar med dödlig utgång mellan
kriminella förekommer. Polisen upplever även att tröskeln att använda våld mot
polis har sjunkit de senaste tio åren och det är idag en del av normalbilden att
unga gemensamt går till angrepp mot polis. Konflikterna har utgjort en stor
utmaning för polisen under de senaste åren.
Polisen uppger många gånger att det är svårt att arbeta i de utsatta områdena på
grund av den fysiska miljön. Det kan finnas många förklaringar till detta men
några uppmärksammade är den arkitektoniska utformningen, trångboddheten,
koncentrationen av kriminella och förekomst av platser där ungdomar samlas.
Samhället är inte rustat för att hantera den stora numerär av kriminella aktörer
och polis och andra samhällsaktörer saknar förmåga att möta problematiken.
Möjligheten att bedriva näringsverksamhet i områdena är många gånger
begränsad och det bedöms ogörligt att verka ostört utan att förhålla sig till de
kriminella. Genom hot, våld och skadegörelse pressas näringsidkarna till
beskyddarverksamhet eller till att överlåta sina verksamheter till underpris.
Problemet är utbrett och har lett till att näringsidkare lägger ner sin verksamhet
eller att verksamheter ofta byter ägare. Det finns exempel då näringsidkare
utsatts för upprepad skadegörelse vilket leder till allt för hög självrisk från
försäkringsbolag varför de tvingas stänga sin verksamhet. Påtryckningar sker
även mot myndigheter eller annan offentlig förvaltning i områdena.
Anledningen kan vara att man vill påverka handläggningen i enskilda ärenden,
för att man anser att myndigheter stör den kriminella verksamheten eller för att
man vill visa allmänt missnöje.
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Det är ännu för tidigt att säga vad polisens satsning mot utsatta områden
resulterat i. Polismyndighetens satsning är tämligen ny och utvecklingen i
områdena har pågått i flera decennier och kommer ta lång tid att förändra. Man
kan därför inte förvänta sig snabba och tydliga effekter på kort sikt samtidigt
som resultatet av de åtgärder som vidtagits tyder på en positiv utveckling.
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1

Inledning

Denna rapport är en av tre rapporter under temat utsatta områden. De två
tidigare ”En nationell översikt av kriminella nätverk med stor påverkan i
lokalsamhället” och ”Utsatta områden – sociala risker, kollektiv förmåga och
oönskade händelser” ligger till grund för vad som framkommer i denna rapport
som ska ses som en ytterligare fördjupning inom området.
Den nationella operativa ledningsgruppen har gett underrättelseeneheten vid den
Nationella operativa avdelningen i uppdrag att uppdatera de tidigare rapporterna
och även identifiera vilka områden i Sverige som kan definieras som utsatta
respektive särskilt utsatta. Varje polisregion har områden genom ett så kallat
områdesdokument som syftar till att ge en samlad bild av området.
Områdesdokumenten har sedan kompletterats med statistik från Statistiska
centralbyrån (SCB).
Alla områden har bedömts utifrån
 de boendes benägenhet att delta i rättsprocessen
 polisens möjlighet att utföra sitt uppdrag
 eventuella parallella samhällsstrukturer
 extremism, främst den våldsbejakande islamistiska extremismen
De områden som uppfyller alla uppsatta kriterier har bedömts vara särskilt
utsatta. Informationen i områdesdokumenten har sedan sammanställts och
analyserats vilket resulterat i 61 områden som är att anse som utsatta i olika
grad2. Antalet områden har ökat sedan förra rapporten vilket främst beror på att
polisen har fördjupat sin kunskap om problemen i utsatta områden genom ökad
närvaro, fördjupad kartläggning och samverkan. Några områden nominerades
inte till förra omgången. Dels på grund av tidsbrist och dels som tidigare nämnts
för att kunskapen om utsatta områden har ökat.
Grad av
utsatthet
Antal

2

Särskilt utsatt område

Riskområde

Utsatt område

Totalt antal områden

23

6

32

61

Polisregionerna har totalt nominerat 70 områden. Av dem är 9 områden inte att anse som
utsatta då de inte uppfyller de kriterier som fastslagits. Det kan röra sig om områden som
visserligen är kriminellt belastade men som saknar den socioekonomiska utsattheten och därmed
inte i lika hög utsträckning behöver samhällets gemensamma krafter för att komma till rätta med
problematiken.
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Bild 1 Karta över utsatta områden i Sverige

Sedan föregående rapport har Polismyndigheten med stöd från MSB och i
samverkan med Malmö högskola startat en så kallad nationell forskningscirkel.
Syftet är att utveckla kunskap kring bakomliggande orsaker till socialt utsatta
områden i samhället och vilka oönskade händelser det kan leda till. I
forskningscirkeln ingår en bred representation av olika samhällsaktörer med
erfarenhet inom sakområdet. Utöver Polismyndigheten och Malmö högskola
medverkar representanter från Brottsförebyggande rådet (Brå), Länsstyrelsen i
Västra Götaland, Linköpings, Stockholms och Göteborgs kommuner, samt
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kommun- och områdespoliser från Örebro, Malmö och Stockholm. Det
teoretiska ramverket är ett av flera övergripande resultat från forskningscirkeln.
1.1

Disposition

Rapporten inleds med en sammanfattning. Därefter följer en teoretisk bakgrund
som förklarar hur ett utsatt område växer fram sedan beskrivs de kriminella
aktörerna och den brottslighet de genererar. Detta följs av en redogörelse av de
effekter och följder som problematiken får på lokalsamhället. Vidare beskrivs de
åtgärder som vidtagit sedan den senaste rapporten. Avslutningsvis följer
rapportens identifierade utvecklingsbehov, slutsatser och rekommendationer.
1.2

Definitioner

Boendemiljö - Den fysiska miljön som individer tar del av utanför sina hem, i
sin närhet och kommun, vilket innefattar allt från grönområden, service och
funktioner eller mötesplatser3
Kollektiv förmåga – gemensamma förväntningar om att agera för allas bästa.
Kriminella beteenden – personer som ägnar sig åt kriminalitet och ingår i den
kriminella kontexten i boendemiljön.
Kriminell koncentration – numerären av individer med kriminella beteenden i
förhållande till befolkningen i ett bostadsområde.
Normbrytande beteenden – beteende som bryter mot rådande normer och
regler i den miljö individen befinner sig.4 Som exempelvis aggressivt beteende,
stjäla, skolka eller vandalisera.
Riskgrupp – unga personer som växer upp i boendemiljön som på grund av
personliga egenskaper och uppväxtförhållande löper större risk att utveckla
normbrytande beteenden.
Problembeteenden – unga personer som växer upp i en boendemiljö som
etablerat normativt förskjutande problembeteenden, och som exempelvis ägnar
sig åt missbruk, ingår i ungdomsgäng och utövar typisk ungdomsbrottslighet.
Social riskfaktor - omständigheter eller egenskaper hos människor, deras
livsvillkor eller levnadsförhållanden som kan öka sannolikheten för att oönskade
händelser, beteenden eller tillstånd med socialt ursprung ska inträffa.5
Tongivande aktörer – personer som ägnar sig åt kriminalitet och som fungerar
pådrivande i det kriminella nätverket i boendemiljön
Äldre kriminella – äldre kriminella personer med förankring till boendemiljön
och det kriminella nätverket. De har förmåga att agera mellan tillgång utanför
och efterfrågan i boendemiljön.
Boverket, Din utemiljö
Andershed & Andershed, 2009
5
Per Olof Hallin, Att laga revor i samhällsväven – Vad är en social risk, Skyddsvärt, mänskliga
förmågor och sociala risker, s. 14
9
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1.2.1

Definition av utsatta områden

Områden har klassificerats och indelats i tre nivåer utifrån grad av utsatthet.
Nedan följer ett kort resonemang om de olika nivåerna.
Ett utsatt område är ett geografiskt avgränsat område som karaktäriseras av en
låg socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.
Inverkan är snarare knuten till den sociala kontexten i området än de kriminellas
utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Påverkan kan
utgöras av direkta påtryckningar, exempelvis genom hot och utpressning, eller
indirekta, som
 offentliga våldshandlingar som riskerar att skada tredje man
 narkotikahandel som bedrivs öppet
 ett utåtagerande missnöje mot samhället
Effekten blir att de boende i området upplever otrygghet, vilket i sin tur leder till
en minskad benägenhet att anmäla brott och att medverka i rättsprocessen.
Ett utsatt område är geografiskt avgränsat och karaktäriseras av en låg
socioekonomisk status där de kriminella har en inverkan på lokalsamhället.
Inverkan är snarare knutet till den sociala kontexten i området än de kriminellas
utstuderade vilja att ta makten och kontrollera lokalsamhället. Läget anses
allvarligt.
Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en allmän obenägenhet att delta i
rättsprocessen. Det kan även förekomma systematiska hot och
våldshandlingar mot vittnen, målsägare och anmälare i området. Situationen i
området innebär att det är svårt eller nästintill omöjligt för polisen att
fullfölja sitt uppdrag vilket kräver regelmässig anpassning av arbetssätt eller
utrustning. Många gånger har det skett en normalisering vilket lett till att varken
polisen eller de boende reflekterar över det avvikande läget i området.
Ett särskilt utsatt område inbegriper även i viss mån
 parallella samhällsstrukturer
 extremism, såsom systematiska kränkningar av religionsfriheten eller
starkt fundamentalistiskt inflytande som begränsar människors fri- och
rättigheter
 personer som reser iväg för att delta i strid i konfliktområden
 en hög koncentration av kriminella
En ytterligare försvårande uppgift är om det ligger andra utsatta områden i
nära anslutning till ett särskilt utsatt område. Då finns det risk för samverkan
mellan kriminella personer eller nätverk inom områdena.
Ett särskilt utsatt område kännetecknas av en social problematik och kriminell
närvaro som lett till en utbredd obenägenhet att delta i rättsprocessen och
svårigheter för polisen att fullgöra sitt uppdrag. Läget anses vara akut.
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Det har även gått att identifiera en mellannivå som kallas riskområde vilket är
ett område uppfyller samtliga kriterier för ett utsatt område men inte riktigt når
upp till de kriterier som kännetecknar ett särskilt utsatt område. Läget är dock så
alarmerande att det finns en överhängande risk att området riskerar att bli
särskilt utsatt om inte adekvata åtgärder sätts in.
Ett riskområde kännetecknas av att det befinner sig i riskzonen att bli ett särskilt
utsatt område. Något eller några av de fastställda kriterierna saknas. Läget anses
alarmerande.

11

INLEDNING

2

Bakgrund till problematiken

Utsatta områden skiljer sig från andra områden i Sverige så tillvida att den
socioekonomiska statusen är låg, trångboddheten är utbredd och en alternativ
samhällsordning har skapats. I de beskrivna områdena är det vanligt att sociala
risker leder till oönskade händelser och då det finns en bristande kollektiv
förmåga i dessa områden underlättar detta en kriminaliserande och
radikaliserande process. Dessa processer skapar en kriminell struktur som
innefattar personer i olika åldrar med olika typer av förmågor. Därtill krävs även
ett stort antal v kriminella aktörer för att den ska påverka den sociala ordningen.
2.1

Socioekonomiska aspekter

Alla präglas av social och ekonomisk utsatthet som är högre än genomsnittet i
Sverige sett till hög arbetslöshet, låga inkomster, fler i långvarigt bidragsstöd
och färre med gymnasiebehörighet. Andelen sysselsatta i februari 2017 i Sverige
var totalt 66,7 procent. Motsvarande siffra i de utsatta områdena var 49,5
procent och i de särskilt utsatta 47,2 procent.6 Dessa levnadsförhållanden
beskrivs i forskning som sociala riskfaktorer, vilket inkluderar socioekonomiska
förhållanden som nämnts ovan, men det kan även handla om etnisk segregation
samt ungdomar som marginaliseras och känner stark alienation i förhållande till
samhället. 7
Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB visar att ca 40 procent unga i de
särskilt utsatta områdena lämnar grundskolan med icke godkända betyg.
Riksgenomsnittet för andelen elever som saknar behörighet till gymnasiet de
fyra senaste åren är 12,83 procent.8 Utbildning och sysselsättning är värdefulla
skyddsfaktorer för individen vilka kan motverka risken att utveckla
problembeteenden och kriminalitet9, speciellt i de särskilt utsatta områdena där
den kriminella koncentrationen betydligt högre jämfört med riksgenomsnittet.
Ur ett samhällsperspektiv kan dessa unga ses som en riskgrupp och därför är det
också relevant att blicka framåt för att se hur numerären i riskgruppen utvecklas
över tid. Detta är nödvändigt för att kunna bedöma vilka insatser som krävs i
lokalsamhället för att det i stället ska bli färre ungdomar i riskgruppen.
2.2

Fysisk miljö

Polisen uppger många gånger att det är svårt att arbeta i de utsatta områdena på
grund av den fysiska miljön. Det kan finnas många förklaringar till detta men
några som har uppmärksammats är den arkitektoniska utformningen,
trångboddheten och förekomst av platser där ungdomar samlas.
Miljonprogramsområdena byggdes för barnfamiljer och för att föräldrarna tryggt
skulle kunna låta barnen leka på gårdarna under övervakning från lägenheten.
Ungefär en tredjedel av miljonprogrammets produktion består av storskaliga
höghusområden, en tredjedel av låga flerbostadsområden och en tredjedel av
småhus. Bilar och gående skulle skiljas åt för att undvika olyckor vilket innebar
6

Statistik från Statistiska centralbyrån, SCB

7

12,5 procent

8 Källa: Skolverket 2016-2013 (exklusive gruppen okända)
9
Per Olof Hallin, Att laga revor i samhällsväven – Vad är en social risk, Skyddsvärt, mänskliga
förmågor och sociala risker
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att vägarna sänktes i marken, gångbroar och gångtunnlar byggdes för en säkrare
trafiksituation. Detta får till följd att reträttvägarna ut ur området är få och
begränsade vilket gör att polisens arbete försvåras.
Broar som skulle ta gående säkert över vägarna används frekvent idag av
kriminella ungdomar för att kasta sten på förbipasserande bilar. Deras position
innebär att de enkelt kan försvinna från platsen utan att bli upptäckta. I de
särskilt utsatta områdena sker stenkastning regelbundet på samhällsviktiga
fordon vilket har lett till att bland annat polis, räddningstjänst och ambulans
många gånger väljer att ta sig in i området via andra vägar såsom cykel- och
gångbanor. Eftersom områdena är byggda för att stänga biltrafik ute är det svårt
för polis att följa efter personer som flyr. De bilvägar som finns kan lätt
blockeras och nivåskillnader mellan gång och bilvägar underlättar angrepp mot
polis med exempelvis sten. Höga hus och områdenas ofta tydliga inramning gör
att det är lätt att kunna kontrollera när polisen är på plats.
I flertalet områden råder en utbredd trångboddhet. De grupper som är
trångbodda är unga vuxna, utrikesfödda och framför allt hushåll med låga
inkomster uppger Boverket i sin rapport.10 Rapporten visar även att andelen
trångbodda barn och unga upp till nitton år är särskilt hög i storstadsregionerna.
Det finns även forskning11 som visar att trångboddhet och sämre skolresultat
hänger ihop. Hälften av bostäderna i miljonprogrammen är trerumslägenheter
och där finns väldigt få stora lägenheter. Många av de familjer som bor i
områdena är barnrika och har behov av stora lägenheter vilket sällan kan
erbjudas. Det förekommer att kriminella aktörer tjänar pengar på att sälja samma
lägenhetskontrakt till flera familjer vilket innebär att det i några fall bor tre
familjer i en trerumslägenhet. Trångboddheten gör att ungdomar tillbringar sin
lediga tid ute i området då det inte finns plats i hemmet. Den offentliga miljön
blir istället deras vardagsrum som de delar med de kriminella.
2.3

Global påverkan på det lokala samhället

I områdena finns många gånger en oro bland etniska grupper då historiska och
aktuella konflikter globalt ger avtryck lokalt. Idag utgör inte geografiska
avståndet något hinder för sociala relationer då dagens online-samhälle via
bland annat, sociala medier och olika kommunikationslösningar, suddar ut de
geografiska gränserna. Många gånger påverkas inte den nationella nivån medan
det lokalt ger avtryck. En del av oron utgörs över att rättsväsendet och övriga
samhället inte förstår dessa konflikter eller har svar på hur de kan lösas. Polisen
behöver därför ha en bättre omvärldskunskap och förståelse för skeenden för att
kunna tolka det som händer i områdena.
Närvaron av återvändare, sympatisörer till terrorgrupper som Islamiska Staten,
IS och al-Shabaab och representanter för salafistiskt inriktade moskéer bidrar till
spänningar mellan dessa grupper och andra boende i utsatta områden. Sedan
sommaren 2014, då IS utropade ett kalifat, har sekteriska motsättningar ökat,
framför allt mellan sunniter, shiiter, levantinska kristna och nationalister av
kurdiskt ursprung.

10

Trångboddheten i storstadsregionerna, Rapport 2016:28, Boverket
Goux & Maurin (2005)
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3

Teoretisk bakgrund

3.1
Hur ett utsatt område uppstår
I följande avsnitt ges en beskrivning av vilka faktorer som utgör att ett område definieras
som utsatt.
3.1.1

Sociala riskfaktorer och kollektivförmåga

Områden där de boende i högre grad påverkas av sociala riskfaktorer är ofta att
anse som socioekonomiskt svaga och sällan representerade i det politiska
systemet eller i samhällsdebatten. Detta påverkar de boendes upplevelse av
utsatthet och marginalisering, men inverkar även på tilliten till grannar,
samhällets institutioner samt till andra som bor och verkar i området vilket kan
leda till en minskad kollektiv förmåga. I boendemiljöer med en stark kollektiv
förmåga finns det högre förtroende mellan de boende och en förväntan om att
agera för att upprätthålla en viss önskad social ordning, till exempel genom att
ingripa mot oönskade beteenden.12
Utifrån rutinaktivitetsteorin13 kan den kollektiva förmågan ses som en alternativ
kapabel väktare till samhällets institutioner vilken kan motverka exempelvis
oönskade händelser i form av brott. Det kan antas vara orsaken till att
förekomsten av brott är högre i områden som påverkas av sociala riskfaktorer än
i andra områden. När den kollektiva förmågan är låg skapas en större arena för
normbrytande beteenden i boendemiljön genom att vuxna agerar gränssättande i
lägre utsträckning. Detta kan förklara varför ungdomar, främst pojkar och unga
män, som under sin uppväxt exponeras för sociala riskfaktorer i boendemiljön
löper större risk att utveckla normbrytande och brottsligt beteende.14
De sociala riskerna tillsammans med utsatthet, avsaknad av kollektiv förmåga
och ungdomars normbrytande beteenden kan liknas vid en kriminaliserande
process. Med tiden bidrar detta till en negativ social utveckling i boendemiljön.

12

Manne Gerell, Att laga revor i samhällsväven – om social utsatthet och sociala risker i den
postindustriella staden, Grannskap och socialt kapital, s. 102.
13
Rutinaktivitetsteorin är en kriminologisk teori samt en metod för brottsbekämpning och
brottsprevention som bygger på rational choice-teori. Formulerades av Lawrence Cohen och
Marcus Felson. Förutsättningen för brottslighet är samspelet mellan tre faktorer: motiverad
förövare, lämpligt objekt och avsaknad kapabla väktare.
14
Per Olof Hallin, Att laga revor i samhällsväven – Vad är en social risk, Skyddsvärt, mänskliga
förmågor och sociala risker, s 73, 80, 138, 139.
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Bild 2 Sociala risker, låg kollektiv förmåga kriminaliserande process

3.1.2

Från social ordning till alternativ social ordning

När sociala riskfaktorer leder till en negativ social utveckling uppstår olika
tillstånd av social ordning, från det integrerade samhället till det upplösta
samhället. Dessa olika samhällstillstånd tydliggör också ett stegrande behov av
en institutionell förmåga som kan tillgodose de boendes behov av social ordning
i boendemiljön. Lyckas inte samhället etablera denna förmåga över tid kommer
de boende att söka andra lösningar vilket öppnar upp för alternativa
maktstrukturer. På så vis kan dessa maktstrukturer komma att påverka den
demokratiskt önskade sociala ordningen i boendemiljön. Exempel på sådana
maktstrukturer skulle kunna vara närvaron av ett kriminellt nätverk som låter de
boende vara ifred så länge de inte påverkar deras verksamhet. På så vis skapas
en form av förhållande mellan boende och kriminella, som upprätthålls genom
en typ av villkorad trygghet som till viss del kan tillgodes de boendes behov.
Om denna påverkan består över tid ökar risken för en social ordning som
avviker från en tänkt demokratisk social ordning. Det utvecklas ”ett samhälle i
samhället” som kan komma att utmana de lagar och institutioner som är satta att
styra samhället. Över tid kan detta samhällstillstånd uppfattas som en parallell
samhällsstruktur.
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Bild 3 Sociala risker, samhällstillstånd och social ordning

3.2

Den kriminaliserande processen

Den positiva sociala utvecklingen riskerar att avstanna när den kriminaliserande
processen etableras i boendemiljön. Processen påverkar de boende i form av
ökad brottslighet och ett ökat antal individer med utvecklat kriminellt beteende.
Detta kan leda till att resursstarka individer flyttar från området och då förstärks
den negativa påverkan av sociala riskfaktorer för de som bor kvar. Om den
kriminella processen fortgår över tid ökar risken för att det utvecklas större
grupper, främst av pojkar och unga män med kriminella beteenden. Geografiskt
knyts dessa åldersgrupper samman genom relationer under uppväxten och
genom att kriminella normer överförs genom socialt lärande från de äldre till de
yngre (lodrät) men även horisontellt mellan individer i åldersgrupperna. Det sker
en form av kriminell organisering i boendemiljön15, som skapar kriminella
nätverksstrukturer med både bredd och djup.

15

Amir Rostami, Criminal organizing, Chapter 5 – Abstract of studies, Conclusions and discussion, s. 75. ISBN 9787649—364-8,
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Bild 5Kriminaliserande process och etablering av kriminell struktur

Parallellt med en kriminaliserande process kan det även ske en radikaliserande
process. Unga män som väljer att resa till ett krigsdrabbat land för att delta i
strid kommer många gånger från boendemiljöer som påverkas av sociala
riskfaktorer. Det kan finnas flera orsaker till varför de valt att resa men det krävs
vissa förutsättningar som upplevda orättvisor eller kränkningar och ett socialt
sammanhang där ideologin införlivas. Det sker även påverkan från andra i
omgivningen, via sociala medier eller en kombination av dessa faktorer. Det kan
finnas en förhöjd risk för unga att radikaliseras i områden med stark påverkan av
sociala riskfaktorer.
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Bild 6 Etablering av ett löst sammansatt nätverk

Bilden ovan exemplifierar hur den kriminaliserande processen över tid kan
påverka etableringen av en kriminell struktur och förhållandena mellan de olika
åldersgrupperna. Polisen upplever att det sker en form av socialiserande process
där närvaron och antalet individer med kriminella beteenden, så kallad kriminell
koncentration, fungerar som förstärkande faktorer. Likaså kan situationella
faktorer påverka såsom trångboddhet liksom personliga faktorer i form av tidiga
skolmisslyckanden16 och familjefaktorer samt brister i omvårdnad och omsorg.
De yngre lär sig tidigt att ifrågasätta auktoriteter i samhälle. Den kriminellt
socialiserande processen sträcker sig långt ned i åldrarna och det finns uppgifter
om 9-åringar som transporterat vapen och 11-åringar som etablerat
missbruksbeteenden. Detta förhållande tydliggör att framförallt unga pojkar är
särskilt sårbara utifrån ett socialt brottspreventivt perspektiv och kan därför ses
som en riskgrupp i förhållande till närvaron av ett kriminellt nätverk i
boendemiljön.
Den geografiska demografin i boendemiljön, tongivande individer, den sociala
processen och tidsperspektivet har betydelse för hur den kriminella strukturen
kommer att karakteriseras. Det innebär också att de normer som styr det sociala
samspelet kring exempelvis hierarkier och problemlösningar sannolikt färgas av
dominerande kulturella inslag som utgår från demografin. Förstärkande faktorer
i detta sammanhang kan vara släktband och etnicitet. Det kan konstateras att
inom den kriminella strukturen förekommer olika sociala relationer, inom vilka
lojaliteter kan finnas på flera ledder. Lojaliteterna bygger på sociala relationer,
släktskap och etnicitet där de två sistnämnda har betydligt starkare band.

16

I de flesta av de utsatta områdena uppnår 70 % av befolkningen godkända skolresultat.
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Det finns därför inte några generella lösningar för preventiva och repressiva
åtgärder mot brott och de kriminella nätverken i de utsatta områdena.
Åtgärderna måste snarare anpassas utifrån de specifika förhållandena som råder
i det aktuella området.
3.2.1

Kriminell struktur

En uppdelning av generationer och åldersskikt kan visa på hur de olika påverkar
varandra, och kan sammankopplas samt utforma en typisk kriminell struktur i ett
utsatt område. Genom att individerna delar samma sociala kontext underlättas
den sociala kontrollen vilken fungerar som en sammanhållande faktor för den
kriminella strukturen. Bryter någon mot etablerade normer bestraffas denne
exempelvis genom exkludering, ”böter” eller våldshandling.
En kriminell struktur skapar vissa specifika förutsättningar som bidrar till en
bättre förmåga att agera i hela kedjan mellan tillgång och efterfrågan av illegala
varor och tjänster. Dessa strukturer kan vara mer motståndskraftiga i fråga om
påverkan från yttre faktorer och hot genom att sammanhållningen sker både
lodrät och horisontellt. Detta bidrar till att kriminella nätverk kontrollerar,
övervakar och agerar för sina kriminella intressen i boendemiljön, vilket kan ta
sig uttryck i form av revirbeteenden där exempelvis lokala näringsidkare kan
drabbas eller våldskonflikter uppstå.
Genomslaget av denna form för kriminella strukturer står i beroende till antalet
av kriminella individer i förhållande till antalet boenden, så kallad kriminell
koncentration. Är antalet kriminella så stort att nätverket kan uppfattas som en
maktfaktor i boendemiljön, påverkar det dels de boendes kollektiva förmåga och
dels den sociala ordningen. Det senare kan yttra sig i form av förskjutningar av
värderingar och normer som tar sig uttryck i kollektiva beteenden som exempel
fritagningsförsök vid polisingripanden, oavsett om den som är föremål för
ingripandet är känd av kollektivet eller inte. Den kriminella koncentrationen
måste troligtvis uppnå en viss kriminell kritisk massa för att den ska påverka den
sociala ordningen.
3.2.2

Åldersskikt utifrån olika karakteristiska drag

En kriminell förmåga byggs upp över tid, bland annat genom personliga
egenskaper, våldskapital, erfarenheter och tillgång till ett kontaktnät som kan
tillgodose behovet av kriminella varor och tjänster. Tillit och geografisk
utbredning av kontaktnätet är av stor betydelse i dessa fall. Detta skapas över tid
vilket även kontaktnätet gör. Likaså påverkars den kriminella förmågan i form
av exempelvis utökad access till kriminella varor och tjänster men även utökad
förmåga till kriminell samverkan med andra, utanför det kriminella nätverket.
Detta innebär att de äldre ofta har större möjligheter att agera mellan tillgång
som finns på den kriminella marknaden utanför boendemiljön och efterfrågan på
illegala varor och tjänster i boendemiljön. Underlättande faktorer i detta
sammanhang kan bestå i exempelvis släktband, etnicitet eller etablering av
relationer till andra kriminella i fängsligt förvar.
De äldre i det kriminella nätverket i de utsatta områdena kan ses som mer
strategiska då de har tillgång till en större kriminell marknad via sitt kontaktnät
men också då de besitter ett större tillits- och våldskapital. De äldre behöver
därför inte vistas i boendemiljön för att kunna fylla sin funktion i det kriminella
nätverket, utan behoven fångas genom de yngre i boendemiljön som saknar
19
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förmågan att lösa behoven och som då naturligt kommer att vända sig till de
äldre. Detta fenomen har framträtt i flera utsatta områden, bland annat i Malmö,
Göteborg och Stockholm.
Genom det ovanstående etableras också ett gemensamt intresse att lösa behovet
genom det kriminella nätverket där de olika ålderskikten kommer att samverka
till dess att efterfrågan i boendemiljön är tillgodosedd. Denna process fungerar
även som en sammanhållande faktor i det kriminella nätverket. Vanliga exempel
på behov är tillgång till narkotika i missburksledet, vapen i en konflikt eller
avsättning för stöldgods.
Processen har beskrivits som att de äldre fungerar som en ”kriminell
arbetsförmedling”, som sätter de unga i sysselsättning.
3.3

Institutionellt perspektiv

Det är komplext att försöka skapa en exakt modell som beskriver de olika
åldersskiktens förmågor i ett kriminellt nätverk i ett utsatt område. Likaså inom
vilka åldrar de olika skikten grupperas. Det finns dock ett behov av att göra
denna beskrivning för att skapa en bättre institutionell samsyn kring





vilka åtgärder som behöver vidtas i samhället
när samverkan krävs
vilka som är bäst skaffade att genomföra åtgärderna
vad dessa åtgärder kan leda till

Fokus ligger på att fånga olika karakteristiska drag som kan ha betydelse och för
att identifiera samverkansbehov, åtgärd och utförare. Modellen utgår från
idébilden att den kriminella strukturen i ett utsatt område beskrivs utifrån
åldersspan, institutionellt perspektiv samt karakteristiska drag och kriminell
betydelse.
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Bild 7 Åldersgrupp och karateristiska drag
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4

Aktörer och oönskade händelser

I detta kapitel presenteras de kriminella aktörerna samt den brottslighet som
generellt förekommer i ett utsatt område, det vill säga oönskade händelser.
4.1

Kriminella aktörer

I lokalpolisområdenas17 inrapportering förtydligas bilden av vad som
karakteriserar kriminella nätverks sammansättningar. Eftersom underlagen
bygger på subjektiva skattningar bör siffrorna betraktas med viss försiktighet.18
Utifrån resultatet från inrapporteringen kan det antas att det i ett genomsnittligt
utsatt område finns 3 kriminella nätverk och drygt 70 kriminella aktörer, varav
åtta är tongivande. I de flesta särskilt utsatta områdena uppgår dock summan till
över 100. Det förekommer områden som uppskattningsvis har fler än 300
aktörer vilket är en stor mängd i förhållande till den totala befolkningen och ger
en hög kriminell energi.19 Nätverken är i första hand löst sammansatta med
informell hierarki. De är snarare föränderliga än beständiga och det sker en
interaktion mellan äldre och yngre. En sammanställning visar att det totalt finns
ca 200 kriminella nätverk i de utsatta områdena och minst 5000 kriminella
aktörer.
Skolelever som inte uppnått godkänt betyg för att söka vidare till gymnasiet är
en mätbar riskgrupp i de utsatta områdena. Exemplet nedan visar antalet elever i
Rosengård som inte gick ut grundskolan med godkända betyg under åren 2011
till 2015. Det ger en fingervisning om hur stor riskgruppen är per år i
förhållande till antalet kriminella i ett av de särskilt utsatta områdena.

Riskgruppsutveckling i Rosengård mellan 2011-2015
År

Totalbefolkning

Riskgrupp/år Tillväxt i
riskgrupp/år

Riskgrupp totalbefolkning

2015
2014
2013
2012
2011

12768
12555
12559
12423
12347

134
103
111
109
100

4,3%
3,3%
2,5%
1,7%
0,8%

547
413
310
209
100

Bild 8 Tillväxt riskgrupp Rosengård20

17

Fråge matris 3, Samhällssystem och samhällsfunktioner, Polismyndighetens metodstöd mot
organiserad brottslighet i lokalsamhället och i utsatta områden.
18
Begränsningarna har bestått i angivna max antal i frågematris 3: >100 kriminella aktörer, >10
tongivande aktörer, >7 nätverk.
19
Kriminell energi, geografiskt data avseende individer som avtjänat fängelsestraff eller varit
häktade för brott de fem senaste åren i förhållande till antalet boende i området, Nationellt 0,74.
Genomsnittligt i de utsatta områdena 2,5. Se polisens rapport Utsatta områden – sociala risker,
kollektiv förmåga och oönskade händelser, sid 21.
20
Enligt statistik från SCB.
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Den brottsliga verksamheten bedrivs i de flesta fall på en illegal nivå, det vill
säga utan stöd från näringsverksamhet eller samhällsinstitutioner. Men i 4 av 10
områden bedrivs den brottsliga verksamheten med stöd av någon form av
näringslivsverksamhet. Endast i ett av tio områden bedrivs den med stöd av
någon form av institutionell förmåga. Ur ett nationellt perspektiv sker den
brottsliga verksamhet som utövas i de utsatta områdena i Sverige på en illegal
nivå, till viss del med stöd av lokala näringsverksamheter.
4.2

Narkotikahandel

Den verksamhet som polisen bedömt21 som mest problematisk i områdena är
försäljning och distribution av narkotika.22 Narkotika är ofta en gemensam
företeelse hos aktörerna vilket bidrar till etableringen av kriminella nätverk och
grunden till en kriminell karriär. Närvaron av ungdomsgäng som distribuerar
narkotika bedöms även som det största problemet beträffande ungas exponering
för brottsliga företeelser i boendemiljön följt av koncentrationen av ungas risk
för normativ påverkan som främjar problembeteenden som exempel
drogmissbrukare och unga personrånare.
Ett utmärkande drag för narkotikahandeln är att kundunderlaget består av lokala
ungdomar som tillhör samma krets som narkotikaförsäljarna. De finansierar sitt
egna missbruk genom att själva sälja narkotika eller genom stöldbrott. På så vis
blir eget narkotikabruk en naturlig inkörsport till annan kriminalitet. Den
vanligaste drogen är cannabis men även andra preparat förekommer såsom
exempelvis kokain, dock är injektionsmissbruk sällsynt i områdena.
Internetrelaterad narkotikaförsäljning är mindre vanligt i de utsatta områdena.23
Däremot är det mer vanligt att narkotikasäljare söker sig utanför boendemiljön
via sociala medier för att nå en större kundkrets, vilket även i en viss
utsträckning torde gälla för de utsatta områdena.
Den största andelen narkotika kommer till Sverige från andra länder, som
exempel Holland och Spanien, via så kallade smugglingsnätverk. Mottagarledet
distribuerar narkotikan vidare i olika distributionsled tills det når
missbrukarledet. För att dessa led ska hänga samman krävs det en ömsesidig
tillit mellan aktörerna och ett gemensamt intresse, ett vinningsincitament där alla
led tjänar på att samverka. Det finns inga tydliga gränser mellan dessa led, i hur
de distribuerar narkotika geografiskt. Det finns inte heller någon exakt siffra på
hur många led distributionskedjan i Sverige består av. Allt detta kan variera från
fall till fall, bl.a. beroende på volymer i mottagarledet, preparattyp, aktörernas
egenskaper och kunskaper eller på hur aktörerna organiserat sin samverkan i
distributionskedjan
De kriminella nätverken i de utsatta områdena kan sannolikt fungera som en
sammanhållen kedja direkt från distributionsledet till missbrukarledet i
områdena på grund av de åldersindelade generationerna som finns
representerade i områdenas kriminella struktur. Det innebär att det kriminella
21

Polisens skattning av problem i området enligt Polismyndighetens metodstöd mot organiserad
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Vid en kontroll mot identifierade svenska säljare på olika marknadsplatser på Darknet, visade
det sig att andelen personer hemmahörande i något av de utsatta områdenaboende var marginell
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nätverket kan utgöra både startpunkten för distributionskedjan och slutpunkt i
missbruksledet. Detta beror på att de äldre skikten i den kriminella strukturen är
en del av distributionsledet och i viss mån agerar som mottagare i
smugglingsledet och de mittersta grupperna (kriminellt beteende och
tongivande) står för försäljning medan de yngre grupperna främst utgör
missbruksledet. Missbruk förekommer i alla ålderskategorier men de yngre
grupperna (normbrytande- och problembeteende grupperna) i områdena når
överlag inte högre upp i narkotikahanteringskedjan än missbruksledet.

Bild 9 Aktörsleden inom narkotikamarknaden

Bilden ovan visar sannolika förhållanden mellan distributionskedjans spridning
av narkotika, geografiska nivåer och aktörsled samt det kriminella nätverket i
boendemiljön, som beskrivits tidigare. Modellen är bland annat baserad på
polisens iakttagelser i olika utredningar och kunskapen om de kriminella
nätverken i utsatta områden.
4.2.1

Hotspots

När den öppna handeln etablerats i utsatt område, ökar närvaron av kriminella
aktörer på platser där det över tid skapas en lokal narkotikamarknad en s.k.
hotspot. En hotspot kan få stor påverkan för utvecklingen i området på både kort
och lång sikt. I ett utsatt område finns det inte sällan fler än en hotspot.
Områdets fysiska utformning underlättar många gånger kontroll och
övervakning av narkotikamarknaden vilket inte försäljning från lägenheter gör i
samma utsträckning. En annan faktor är sannolikt att trångboddheten gör det
svårare för unga att sälja från bostaden. Accessen till kunder sker mer naturligt i
det sociala samspelet mellan missbrukare och säljare i utomhusmiljön.
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En hotspot bidrar till en ökad fysisk närvaro av kriminella aktörer vilket
påverkar genomslaget av kriminella normer. Detta i sin tur bidrar till att de
kriminella i nätverket över tid kan komma att uppfattas som en alternativ
maktfaktor i boendemiljön. När så sker, börjar de boende förhålla sig till den
sociala ordning som de kriminella ställt upp, bl.a. på grund av. rädsla för
repressalier om de försöker påverka detta tillstånd, vilket leder till en
förskjutning av den sociala ordningen i boendemiljön. På så vis skapas ett
maktförhållande mellan de boende och kriminella. Detta tillstånd medför en
avvikande social ordning jämfört med övriga delar av samhället och kan på sikt
också leda till en form av parallell samhällsstruktur i boendemiljön, vilket
beskrivits tidigare.
Kriminella och missbrukare söker sig till en hotspot för att tillgodose sina behov.
Detta innebär en förhöjd risk för att unga utvecklar både missbruk och
kriminella beteenden. Detta kan komma att påverka både brottsutvecklingen och
numerären i det kriminella nätverket. Ur ett längre tidsperspektiv, givet
problematikens grundorsak (sociala riskfaktorer) och dess förankring i
boendemiljön, innebär detta även en risk för att flera unga växer upp med
missbrukande föräldrar. En annan sårbar grupp av individer som kan påverkas
av en hotspot är nyanlända unga män. Polisen ser att de involveras i
narkotikahandeln och annan brottslighet i områdena.
När handeln med narkotika sker öppet ökar risken för att kriminella aktörer
anammar revirbeteenden vilket bidrar till konflikter och våldsdåd.
4.3

Offentliga våldsyttringar

I majoriteten av de utsatta områdena sker våld i offentlig miljö och främst inom
den kriminella miljön men det påverkar i stor utsträckning hela området. Våldet
får en social betydelse där heder och respekt spelar en viktig roll och där ett
gemensamt våldskapital kan omsättas i pengar och makt.24 Eftersom en
kriminell förmåga byggs upp över tid genom personliga egenskaper,
erfarenheter och våldskapital är det viktigt att statuera makt och direkt visa vad
som händer när man blir kränkt. Inom narkotikahandeln kan det exempelvis
handla om att straffa någon som inte gjort rätt för sig för att säkerställa framtida
betalningar men också för att värna om sina revir.
Mycket tyder på att våldet är normaliserat bland de kriminella i områdena och
att de äldre och tongivande använder våld som uppfostrings- och
konfliktlösningsmetod. Unga socialiseras genom detta tidigt in i våldskultren
och knyts till kriminella strukturer genom social inlärning som överförs från de
äldre till de yngre vilket ses i att unga gärningsmän utför rån och utpressningar.
I en stor andel av de utsatta områden pågår konflikter som resulterar i
våldshandlingar och det är vanligt att konflikter pågår mellan olika utsatta
områden. Det finns även kopplingar mellan konfliktaktörer i olika städer i
Sverige. Bedömningen är att det främst handlar om kriminella affärer och
relationer mellan enskilda personer och inte att konflikter pågår mellan
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Sarnecki i Edling & Rostami (red), Våldets sociala dimensioner Individ, relation, organisation.
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städernas områden. Att aktörerna rör sig mellan städerna försvårar dock
utredningsläget för polisen.
Grunden till konflikterna består i allt från upplevda kränkningar till
revirbeteenden för att skydda narkotikamarknader eller för att klara ut
skuldförhållanden. Narkotikahandel bedöms dock vara den vanligaste
grogrunden till konflikterna men motiven är inte alltid tydliga. Vem som står på
vilken sida är svårt för utomstående att förstå då lojaliteter snabbt skiftar och
aktörernas impulsivitet orsakar snabba vändningar i konflikterna. För polisen är
det en utmaning då de ena dagen kontrollerat en bil med två personer som
förefaller vara vänner men som dagen efter står på varsin sida i konflikterna
vilket är ett synbart exempel på den kriminella struktur som beskrivits.
4.3.1

Skjutningar

Polisen ser en förändring i hur våldet mellan kriminella utövas. I majoriteten av
områdena har skjutningar inträffat och särskilt allvarlig är situationen i
Stockholm, Göteborg och Malmö, där konflikter mellan kriminella
återkommande har lett till dödsfall. Tidigare skedde uppgörelser i det dolda på
undanskymda platser eller inomhus medan våldet idag har flyttat ut och sker i
det offentliga rummet. Det här bekräftas av Brås studie av det dödliga våldet i
Sverige25 där en ökning ses i skjutningar med dödlig utgång på offentliga platser
så som gata, torg eller allmän kommunikation. Att våldet flyttat ut i det
offentliga innebär högre risk för att tredje man kan drabbas och polisen ser en
likgiltighet hos de kriminella gentemot detta. Skjutningarna sker många gånger
vårdslöst och det har skjutits från bilar och mopeder in i folksamlingar. Tredje
man har även drabbats vid missriktade angrepp där det skjutits mot exempelvis
fel person eller bostad. Dessutom förekommer provskjutningar av vapen mot
exempelvis husfasader och i källarutrymmen i områdena. Att våldet sker
offentligt kan få konsekvensen att allmänheten blir rädda vilket kan minska
deras benägenhet att samverka med polis. Samtidigt blir de tekniska spåren är
färre vid skottlossning på platser där många människor rör sig vilket innebär
ytterligare svårigheter för polis att klara upp brotten.26
Polisen upplever att tröskeln att använda skjutvapen i konflikterna är lägre än
tidigare och att våldet sker mer impulsivt. Brås statistik visar även att
skjutningarna med dödlig utgång i kriminella konflikter ökat i storstadslänen. 27
Polisen har noterat denna förändring och följt hur konflikterna har eskalerat från
att man tidigare sköt i benet för att markera och skrämma medan det idag i högre
utsträckning skjuts med avsikt att döda. Det här är en trend som särskilt ses i
storstadsområdena.
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oftare sker inom ramen för kriminella konflikter i storstadslänen. Konflikterna stod i början av
2010-talet för närmare hälften av det dödliga våldet som sker med skjutvapen i Sverige mot
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1990-2014, En beskrivning av utvecklingen med särskilt fokus på skjutvapenvåldet, Lenanders
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Vid flera av skjutningarna har offer och gärningsmän varit minderåriga.
Tonåringar har både fallit offer för och utfört skjutningar och det förekommer att
barn i 9-årsåldern hjälper till att transportera vapen och narkotika åt de äldre.
Vapen och sprängmedel göms även i närmiljön för att undkomma polisiära
åtgärder.
Vapnen som används följder det allmänna mönstret för insmugglade vapen till
Sverige och består av en variation av militära pistoler och automatvapen från
Balkan och ombyggda pistoler från andra europeiska länder.
4.3.2

Sprängningar

De senaste två åren har användningen av handgranater ökat markant i Sverige
och polisen uppfattar att det skett en normalisering av användingen. Det kan
bero på att tillgången på handgaranter är god, priset är förhållande vis lågt och
att det lett till få fall av lagföring. Sverige avviker i detta avseende mot andra
jämförbara länder där användning av handgranater bland kriminella inte är
vanlig. Handgranaterna är insmugglade och härstammar främst från forna
Jugoslavien. Mer avancerade sprängämnen förekommer även men i långt
mindre utsträckning än handgranaterna.
Handgranaterna används främst mot egendom vilket indikerar att de i första
hand är tänkta att skrämma och inte döda eller skada. De används i konflikter
men även mot offentliga verksamheter. Polisfordon, polislokaler, socialtjänstens
och bostadsbolags kontor är några objekt som utsatts på senare år.
Användningen av handgranater följer samma mönster som skjutningarna då de
sker utan hänsyn till att tredjeman kan drabbas.
Sprängningar är inte en etablerad kriminell företeelse i alla utsatta områden.
4.3.3

Övergrepp i rättssak

Övergrepp i rättssak är utbrett i de flesta områden. Den som anmäler brott och
medverkar i utredningar utsätts för påtryckningar i form av hot och våld. Det
kan ske genom att direkta hot uttalas vid brottstillfällen, att personer uppsöks vid
ett senare tillfälle eller genom att de kriminella markerar med sin närvaro i
rättssalen. De kriminella erbjuder ibland ekonomisk ersättning även för att få
personer att avstå rättsprocessen och i vissa fall sker medling som resulterar i att
anmälningar dras tillbaka. I andra fall räcker det inte att ta tillbaka sina uppgifter
utan man tvingas även betala för den kränkning man orsakat de kriminella
genom att ha samverkat med polis.
De kriminella tjänar på att allmänheten inte vågar gå emot dem. Genom att de
kriminella har staturerat sin makt behöver inte direkta hot uttalas. Det allmänna
läget i området med ordningsstörningar och grova våldsbrott kan även signalera
att en allmän laglöshet råder som kan skapa rädsla att exempelvis vittna.
Sammantaget får samtliga påtryckningar en självcensurerande effekt när de
upprepas över tid.
4.3.4

Påverkan på offentlig förvaltning

Påtryckningar sker även mot myndigheter eller annan offentlig förvaltning i
områdena. Anledningen kan vara att man vill påverka handläggningen i enskilda
ärenden, för att man anser att myndigheter stör den kriminella verksamheten
eller för att man vill visa allmänt missnöje. Det kan ske genom direkta eller
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subtila hot mot personal men även genom skadegörelse mot
förvaltningsbyggnader i form av klotter, bränder och krossade rutor. Till
exempel har socialtjänstens personal utsatts för påtryckningar i flera områden
och det är vanligt att väktare och hemtjänstpersonal utsätts för trakasserier.
Kronofogden och Försäkringskassan vill på flera platser ha polisbeskydd vid
tjänsteutövning. Kriminella försöker även i vissa fall påverka vad media skriver
eller visa att media inte är välkomna i området. I ett enstaka fall har så även
skett med våld. Myndighetsanställda, väktare och andra som verkar i området
upplevs i högre utsträckning inte vilja stå med namn när de lämnar information
till polis. Det förekommer även tendenser till en sådan ovilja inom polisen.
Det finns även exempel i vissa områden, främst i de särskilt utsatta, där en stark
alternativ samhällsordning existerar och där kriminella aktörer syns i politiska
samanhang i allt större uträckning.
Majoriteten av bostäderna i områdena tillhör allmännyttan och det finns en
utbredd illegal hyresmarknad i de flesta områdena. Bostadsbolagens strävan att
ha kontroll över sina fastigheter konkurrerar med de kriminellas intressen.
Fastighetsskötarna har tillgång till de allmänna utrymmena vilket gör att det ofta
är de som hittar narkotika och vapengömmor. De sköter servicen i bostadshusen
och rör sig där kontinuerligt. Fastighetsskötarna känner många av de boende och
ser mycket av det som sker i områdena. De blir på så vis i någon mån samhällets
representant i områdena och det förekommer att boende vänder sig till
fastighetsskötare för att berätta om händelser för att de inte vågar prata med
polis i rädsla för de kriminella. De kriminella aktörerna pressar dem att lämna ut
nycklar till förråd och de hotas till att inte anmäla brott. Därtill fattar företrädare
för bostadsbolagen obekväma beslut om exempelvis vräkningar. Det leder till
konfrontationer, hot, skadegörelse och i ett exceptionellt fall har det lett till att
flera sprängattentat riktats mot ett bostadsbolags lokaler.
Även räddningstjänsten och ambulansen utsätts för hot och våld i de utsatta
områdena. I flera områden måste räddningstjänsten backa in sina fordon för att
snabbt kunna köra där ifrån om det skulle kastas stenar eller andra föremål mot
dem under deras arbete. Det har vid flera tillfällen hänt att verktyg har stulits ur
brandbilarna när de lämnats obevakade. Ambulanspersonal angrips både då de
ska hämta patienter i en lägenhet men även när de kör in i området.
Ambulanspersonal har utsatts för att ungdomar beskjutit dem med raketer, och
deras bilar har blivit totalt sönderslagna när de lämnats obevakade på gatan.
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4.3.5

Hot och våld mot polis

Tröskeln för att använda våld mot polis upplevs ha sjunkit de senaste tio åren.
Att unga gemensamt går till angrepp mot polis är idag del av normalbilden och
förekommer till och från i olika utsträckning i områdena. Det sker vanligen
genom exempelvis stenkastning och pyroteknik men flera fall under året har
även grövre våld riktats mot poliser i form av sparkar och slag med eller utan
tillhyggen. Ännu har ingen skjutning riktats direkt mot polispersonal i
hämndsyfte. Poliser utsätts även i hög grad för direkta och subtila hot vid
ingripanden men även utanför tjänsten. De subtila hoten kan handla om frågor
som visar vad man vet om den enskilda polismannens privatliv såsom hur
barnen mår, om man trivs bra i området där man bor eller om bilen fungerar bra.
De fysiska angreppen och subtila hoten är ett sätt att påverka, skrämma och
förhindra myndighetsutövning. I vissa områden har de kriminella som taktik att
välja ut en polis som man trakasserar för dagen.
4.3.6

Påverkan på näringslivet

Möjligheten att bedriva näringsverksamhet i områdena är många gånger
begränsad och det bedöms ogörligt att verka ostört utan att förhålla sig till de
kriminella. Genom hot, våld och skadegörelse pressas näringsidkarna till
beskyddarverksamhet eller till att överlåta sina verksamheter till underpriser.
Problemet är utbrett och har lett till att näringsidkare lägger ner sin verksamhet
eller att verksamheter ofta byter ägare. Det finns exempel då näringsidkare
utsatts för upprepad skadegörelse vilket leder till allt för hög självrisk varför de
tvingas stänga sin verksamhet. Något som kan vara svårt för polisen att upptäcka
då det i brottsanmälningar endast framstår som skadegörelsebrott.
De kriminella statuerar återkommande sin makt genom att öppet ta saker i
affären eller äta gratis på lokala restauranger. Restauranger och affärslokaler
används som mötesplatser eller som förvaringsplats för narkotika och stöldgods.
Många gånger vågar inte näringsidkarna säga nej eller anmäla brott av rädsla för
repressalier. Stöldgods, insmugglad sprit och tobak säljs i lokala butiker i de
flesta områden och det sker dels på eget initiativ från innehavarna dels under
tvång.
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5

Effekter – Sociala risker

Nedan följer en fördjupning och exemplifiering av de effekter den sociala
ordningen, de kriminella strukturerna och brottsligheten får i områdena. De
effekter som lyfts är kriterier som i hög utsträckning anses föreligga i de särskilt
utsatta områdena men som även förekommer i utsatta områden i olika grad.
5.1

Obenägenhet att delta i rättsprocessen

I de särskilt utsatta områdena råder överlag en ovilja att prata med polis vilket
gör det svårt för polisen att utreda brott. Denna tystnad kan bland annat bero på
att man inte vill blanda sig i andras angelägenheter, inte ange sin granne eller av
rädsla för repressalier. Vid flera tillfällen har de boende dragit för gardinerna
eller vägrat öppna dörren när polis bett om hjälp på grund av detta.
Polispersonal har vid flera tillfällen vittnat om att när de arbetat i ett område
under dagtid har de mötts av leenden från de boende och de som arbetar i
områdena. Människor upplevs vara hjälpsamma och uppskatta den polisiära
närvaron. Samma personer blir efter klockan 17 misstänksamma och drar sig
undan polisen blickar. Det är ofta vid denna tid de kriminella aktiviteterna startar
i området.
I ett utsatt område är inte obenägenheten att delta i rättsprocessen lika utbredd
som i ett särskilt utsatt område. I det senare har en alternativ social ordning
liksom den kriminella påverkan fått starkare fäste. Obenägenheten kan bestå i
allt från rädsla att anmäla vissa kriminella eller ovilja att anmäla en viss
brottstyp till en allmän ovilja att delta i rättsprocessen. I vissa fall består oviljan i
en misstro mot samhället medan i andra är rädslan för kriminella aktörer som är
stark.
5.2

Polisens möjlighet att fullgöra sitt uppdrag

I områdena syns redan hos barn ett socialt beteende att sätta sig upp mot polis
som med åldern övergår till att medvetet försöka skrämma poliser genom subtila
hot. I vissa fall har det gått så långt att poliser tagits ur tjänst för att de blivit så
hårt ansatta. Kränkningar och kränkande tillmälen är vardag för poliserna i yttre
tjänst i många områden. Yngre poliser eller de som vanligtvis inte arbetar i
området upplevs få ett mer konfrontativt bemötande och på några platser blir
kvinnliga poliser hårdare åtgångna.
Det förekommer även att poliser blir misshandlade vid tjänsteutövningen eller
får ta emot hot mot dem som privatpersoner. Polispersonal möts också
återkommande av stenkastning, bangers, pyroteknik och grön laser som riktas
mot dem. Detsamma gäller för ambulanspersonal, räddningstjänst och andra
samhällsaktörer som verkar i områdena. Skadegörelse på polisens fordon är
vanligt varför de inte kan lämnas obevakade. Under 2016 har det vid flera
tillfällen krävts att polisen utlyst särskild händelse för att klara av att hantera den
rådande situationen kopplad till de utsatta områdena både avseende kriminella
konflikter och upplopp.
Områdena är generellt svårarbetade dels på grund av den arkitektoniska
utformningen och dels för att de kriminella vidtagit motåtgärder för att skydda
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sin kriminella verksamhet. Likaså gör den utbredda obenägenheten som finns att
delta i rättsprocessen att polisen har svårt att fullgöra sin uppgift.
De som rör sig ute i områdena har ofta kontroll på vilka som hör hemma i
området och inte. Civila spanare avslöjas snabbt och konfronteras ibland med
frågor. I de flesta områdena håller personer vakt för att skydda den kriminella
verksamheten och varningskedjor etableras när polisen arbetar i området. Detta
sker genom sms-kedjor, sociala medier, appar, walkie talkie eller med hjälp av
personer som cyklar runt. Som ett led i att skydda sin kriminella verksamhet och
statuera sin makt uppstår snabbt folksamlingar vid polisiära ingripanden.
Stämningen är ofta hätsk och hotfull och ibland övergår det till
fritagningsförsök, våldsamma angrepp med tillhyggen och i vissa fall
våldsamma upplopp. Polisen har i dessa lägen svårt att utföra sitt arbete och det
förekommer att stämningen blir så hotfull att polis tvingas lämna utan slutfört
uppdrag. Det faktum att personer maskerar sig gör också att polisens arbete
försvåras och påverkar arbetsmiljön. För att dokumentera ingripanden och för att
i efterhand kunna vidta åtgärder mot brott används Go pro kameror28 alltmer
regelbundet.
Konfrontativa händelser följs ofta av någon typ av skadegörelse eller bilbränder.
I flera områden finns indikationer på att de kriminella nätverken kan styra
ordningsstörningar, skadegörelse och angrepp mot polisen, antingen för att få
arbeta ostört eller för att visa missnöje och makt. Det utåtagerande beteende mot
polisen tenderar att öka vid polisiära riktade insatser i områdena. I några av
områdena händer det att polispatruller utsätts för så kallad polisfishing där
falsklarm rings in för att polis ska komma till platsen för att sedan angripas med
exempelvis stenar. Detta kan ske i hämndsyfte eller av tristess. Det har även i
sällsynta fall detonerat sprängladdningar på polisfordon och vid polishus. Ännu
har ingen skjutning riktats direkt mot polispersonal i hämndsyfte.
Polisen har vidtagit olika åtgärder för att förebygga social oro i områdena. Vid
ingripanden försöker polisen avlägsna frihetsberövade så snabbt som möjligt för
att minska risken för fritagningar vilket också innebär att visitation inte hunnit
ske innan transport. För att skydda sig själv, fordon och för att minska risken för
våldsamma konfrontationer har lokalt framtagna arbetsmetoder och taktiska
upplägg utvecklats i områdena för att hantera det dagliga arbetet.
I de utsatta områdena har polisen anpassat sitt arbetssätt men inte i samma
utsträckning som i de särskilt utsatta. Snabbt uppkomna folksamlingar,
fritagningsförsök och stenkastning förekommer i många utsatta områdena men
mer frekvent i de särskilt utsatta områdena. Likaså sker de grova hänsynslösa
våldsbrotten främst i dessa områden. Upplevelsen i de särskilt utsatta områdena
är att situationer som tidigare kunde lösas av en polispatrull numera kräver två
till fyra patruller för att tjänsteåtgärden ska kunna utföras på ett så säkert sätt
som möjligt.
5.3

Förekomst av parallella samhällsstrukturer

Vad som avses med begreppet ”Parallella samhällsstrukturer” är inte fullt
definierat och därför finns det också ett stort tolkningsutrymme för vad som
28

En Go Pro är en liten mobil kamera som kan bäras i tjänsten.
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menas med detta. I detta sammanhang avses ”ett tillstånd av social ordning” som
kan tillgodose behov genom alternativa lösningar parallellt till det lagstadgade
samhällssystemet och samhällsfunktionerna. Parallella samhällstrukturer är
problematiska när de bidar till en alternativ social ordning i lokalsamhället, som
hotar eller utmanar den svenska demokratiska samhällsordningen och svensk
lag. Likaså när den alternativa lösningen sker i en gråzon, mellan den legala och
illegala samhällskontexten, och/eller försätter individen i en beroendeställning,
en rättslös eller annars utsatt situation.
I de utsatta områdena bedöms det finnas en lokal social ordning som i olika grad
avviker från det demokratiska samhällssystemet avseende normbildning,
ekonomi och rättsskipning. Aktörer som inte representerar det demokratiska
systemet har i olika utsträckning fått betydelse för områdenas utveckling. Det
handlar främst om kriminella aktörer, men det kan även vara religiösa ledare
som sprider budskap i strid mot svenska demokratiska värderingar.
De kriminella tillgodoser behovet av varor och tjänster som efterfrågas i
områdena och som staten inte tillhandahåller eller tillgängliggör på ett
tillfredsställande sätt. Det bedöms finnas verksamheter och resurser i områdena
som möjliggör för individer att leva helt utanför det svenska samhällssystemet.
De kriminella nätverken kan ordna boende, arbete, bankverksamhet, skydd och
säkerhet för människor som i andra fall har svårt att få dessa tjänster, och som i
vissa fall vistas olagligt i Sverige. Det gör vilket de utsatta områdena attraktiva
för de som lever gömda att söka sig till. I de utsatta områdena sker som exempel
en omfattande illegal andrahand uthyrning av bostäder, illegal låneverksamhet,
ett stort utbud på varor som alkohol, tobak och stöldgods som säljs till ett
underpris, illegal spelverksamhet och omfattande illegal festverksamhet.
Kriminella löser tvister utanför det ordinarie rättssystemet och övergrepp i
rättssak används som ett sätt att skydda den kriminella verksamheten.
Rättsskipning och medling förekommer även i viss mån mellan boende i
områdena. Detta möjliggörs då det finns en tradition av att lösa tvister och andra
händelser inom familjen eller för att det legala systemet inte ses som legitimt
eller uppfattas vara för långsamt och inte tillräckligt anpassat. Områdena är små
och brottsoffer tvingas ofta möta gärningsmän i närtid efter att brott begåtts. För
att kunna gå vidare förekommer det att man istället för att anmäla brott gör upp
parterna emellan för att det upplevs effektivare. Det kan ske direkt mellan parter
eller så går någon som känner båda parter, exempelvis äldre släktingar, eller
kriminella in och medlar och dömer av tvisten. För att kompensera en oförrätt
kan ekonomisk ersättning utgå. Medling sker även gällande annat än brott
exempelvis upplevda oförrätter, otrohetsaffärer och frågor om besittningsrätt.
Reglering kan då ske med kontanter, smycken eller marknadsandelar i bolag.
Traditionen av att hålla en enad front mot bland annat myndigheter kan yttra sig
genom att föräldrar inför polisen inte vill kännas vid att deras barn begått brott
och bestrider att så skett trots att bevisläget är övertygande för att sedan straffa
barnet när polisen gått. Det signalerar till barnet att det är helt i sin ordning att
ljuga inför polis och att rättskippning sköts inom familjen. I agerandet finns en
risk att det nedärvs en tradition av att inte samverka med polis och ställa sig
utanför svensk lag. Även om man vanligtvis sköter saker inom familjen eller i
den kriminella miljön vänder man sig dock i de flesta fall vänder man sig dock
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till polisen för att få hjälp när det rör grova brott så som dödligt våld eller
människorov som sträcker sig över tid.
Utvecklingen av en alternativ social ordning har gått längre i vissa områden. Där
har de boende anpassat sig till de normer som byggts upp i området och finner
inget större värde i att blanda in det övriga samhället. Om balansen rubbas får
detta märkbara konsekvenser för de boende vilket gör att samhälletsinsatser inte
alltid uppskattas. Detta är de karaktäristiska dragen för ett särskilt utsatt område.
Dock måste poängteras att utvecklingen har gått olika långt även i dessa
områden men gemensamt för dem alla är att de har nått till en gräns för vad som
kan anses acceptabelt i det lagstadgade samhället.
5.4

Extremism

Alla typer av extremism finns representerad i de flesta utsatta områden men den
form som anses ha störst påverkan är den våldsbejakande islamistiska
extremismen. Den är som mest utbredd i de särskilt utsatta områdena och hänger
många gånger ihop med den alternativa sociala ordning som ses där.
Det finns ett samband mellan personer som reser utomlands, framför allt till
Mellanöstern, för att ansluta sig till islamistiska terrorgrupper29, och utsatta
områden. Religiös propaganda är av betydelse för radikalisering. Propaganda
sprids även öppet i vissa områden med exempelvis flygblad eller genom
dörrknackning.
Det förekommer att personer som enligt de så kallade rättstrogna har fel
inriktning utsätts för verbala påhopp. Deltagare vid olika sammankomster har
även blivit fysiskt angripna då sammankomsternas innehåll ansetts vara
olämpligt. I flera utsatta områden förekommer starka åsikter om hur kvinnor ska
klä sig och det finns kaféer där kvinnor inte är välkomna.
Det finns även tendenser till att högerextrema rörelser växer sig starkare i vissa
orter där det finns utsatta områden. De ikläder sig en självpåtagen roll i vilken
de motarbetar invandring och stoppa utveckling i de utsatta områdena genom att
driva propaganda och begå attentat.

29

Exempelvis Islamiska staten eller al-Qaida-anknutna grupper,
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6

Åtgärder som vidtagits mot problematiken

Polisen har sedan föregående rapport prioriterat de utsatta områdena vilket bland
annat tydliggjorts genom den polisoperativa inriktningen, POI, där polisens
verksamhet från lokal till nationell nivå inriktats mot områdena.30 För att möta
problemen i de utsatta områdena har Polismyndigheten tilldelat områdena
ytterligare resurser sedan 2015. Funktionen kommunpolis och lokal
underrättelsesamordnare har inrättats i lokalpolisområdena och medborgarlöften
har avlagts. Polisen har även utarbetat och börjat tillämpa ett metodstöd som
ska bidra till en ökad förmåga till samverkan med kommunala/lokala aktörer
mot gemensamma mål samt kontinuitet avseende åtgärder för att motverka både
orsak och effekt. Därutöver har en myndighetsgemensam satsning mot
organiserad brottslighet i dessa områden börjat utformas. Satsningen är
samordnad med Polismyndighetens metodstöd.
Polisen har fördjupat sin kunskap om problemen i utsatta områden genom ökad
närvaro, fördjupad kartläggning, och samverkan med andra offentliga
verksamheter och med forskare. Kontaktskapande polisarbete sker i områdena i
syfte att öka tryggheten, förebygga brott och öka tilliten till polisen bland de
boende. Även ingripandepersonal arbetar i många lokalpolisområden inriktat i
områdena när de inte har uppdrag från ledningscentralen för att skapa
lokalkännedom kring individer och företeelser samt planera aktiviteter utifrån
den lokala problembilden i respektive område. Arbetet sker i många fall utifrån
s.k. "hotspotspatrullering".
För att öka förtroendet för polisen har arbetet i flera områden inriktats mot att
motverka den öppna narkotikaförsäljningen på torg och andra platser där
allmänheten i stor grad vistas eller passerar. Så kallade ”30-dagars kameror”31
har i detta avseende lyfts som en framgångsrik hjälp. För att minska antalet
tongivande personer och för att strypa tillgången på narkotika och vapen har
underrättelsestyrda polisiära insatser genomförts i många områden. I detta
arbete har polisen i vissa fall samarbetat med andra myndigheter såsom
Skatteverket och Kronofogdemyndigheten. I vissa områden har även åklagare
samt sociala myndigheter involverats i syfte att skapa en effektiv kedja av
lagföring alternativt åtgärder kring fokuspersoner från området. Detta har ansetts
effektivt. Arbetet mot tongivande personer och den öppna narkotikahandeln
bedöms i förlängningen motverka att unga dras in i missbruk och brottslighet.
På ett övergripande plan har polisen organiserat sig tillsammans med
kommunerna genom att ingå samverkansöverenskommelser exempelvis Trygg i
Göteborg och Treparts-samverkan i Örebro. En mängd samverkansinitiativ sker
i områdena med andra samhällsaktörer såsom skolan, föreningar, fritidsgårdar,
religiösa samfund och bostadsbolag. Några exempel är sociala insatsgrupper,
trygghetsvandringar, dörrknackning och hemmaträffar. Polisen har även på flera
håll startat upp och främjat nattvandringar och på så sätt mobiliserat föräldrar
och andra vuxna i områdena vilket bedöms ha stärkt den kollektiva förmågan. I
flera områden sker blåljussamverkan med räddningstjänst, ambulanssjukvården
30

Polisoperativ inriktning mot allvarlig och organiserad brottslighet, A064.730/2017,
Polismyndigheten 2017
31
Tillfällig kameraövervakning, se 11§ Kameraövervakningslag (2013:460)
34

SLUTDISKUSSION

och väktare sker även för att diskutera gemensamma utvecklingsfrågor och
aktuell lägesbild. Tillsammans drivs även ”Människan bakom uniformen” MBU
för att bygga relationer mellan verksamheterna och de unga i områdena.
Polisen har också utökat informationsutbytet med Säkerhetspolisen när det
gäller resenärer till konfliktområden och förbättrat samverkan med
kommunerna. Dessutom är en handbok för att hantera radikalisering är under
framtagande. Tyvärr är dock den bild som ges från ett antal områden att
möjligheterna till hög närvaro i utsatta områden är små då prioriteringarna blivit
fler och uppdraget bredare för poliser i yttre tjänst och att det inte genomförts
några åtgärder utöver linjeverksamhet mot områdenas problembild.
6.1

Resultat av polisens arbete

Det är ännu för tidigt att säga vad polisens satsning mot utsatta områden
resulterat i. I det löpande arbetet sker beslag av narkotika och vapen, men det
saknas jämförande statistik så resultaten är svåra att utvärdera.
Polismyndighetens satsning är tämligen ny och utvecklingen i områdena har
pågått i flera decennier och kommer ta lång tid att förändra. Man kan därför inte
förvänta sig snabba och tydliga effekter på kort sikt samtidigt som resultatet av
åtgärder som vidtagits tyder på en positiv utveckling.
För att nämna några exempel har polisen i några områden lyckats trycka tillbaka
tidigare cementerade narkotikaförsäljningsplatser vilket ger ett viktigt
signalvärde gentemot lokalbefolkningen. Den ökade närvaron har i flera
områden minskat den störande mopedåkningen som de boende lyft som
problem. Förmågan att ingripa mot ordningsstörningar och förebygga social oro
anses också den ha ökat och det upplevs finnas en större möjlighet för
polispatruller att arbeta förebyggande i områdena. Detta har samtidigt bidragit
till ett ökat engagemang hos den lokala befolkningen att biträda polisen med
upplysningar och tips. Polisen har i flera områden idag en större legitimitet
vilket ses i en ökad vilja i civilsamhället att samverka med polisen exempelvis
genom trygghetsvandringar. I många områden har även flertalet initiativ tagits
från olika organisationer och från civilbefolkningen för att bidra till en mer
positiv utveckling i området vilka har visat goda resultat.
Samverkan med kommuner och andra samhällsaktörer sker i de flesta områdena
på olika sätt. Många områden anser att det varit framgångsrikt att genom den så
kallade Västerortsmodellen32 tillsammans med kommunen bedöma risken för
social oro. Det framtagna metodstödet har troligtvis även lett till att polisen
arbetar mer effektivt i områdena genom att satsningen tydliggjort en gemensam
operativ inriktning för lokalpolisområdet mot problembilden. Likaså sker en
förbättrad
och
tydligare
samverkan
i
samtliga
områden.
Kommunpolisfunktionen bidrar till kontinuitet i arbetet och en tydlighet i
kanalerna för samverkan.
Framgångarna i områdena är att anse som sköra. Även där man ser tydliga
resultat av polisens och samverkanspartners insatser bedömer man att
utvecklingen snabbt kan vända om arbetet inte fortsätter med oförminskad

32

Metodhandbok för samverkan mot social oro, Polisen, FoU Väst, Göteborgs universitet och
Malmö högskola.
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styrka. Samtidigt har läget förvärrats i vissa områden där polisiära åtgärder
mötts av oro i form av skadegörelser, bilbränder och stenkastning vilket är en
förväntad effekt.

7

Slutdiskussion

I de utsatta områdena står samhället och polisen inför en utmaning som kräver
strukturella, sociala och polisiära åtgärder. Problemen grundar sig i en social
utsatthet som utvecklats under lång tid, och som inte kan förändras i grunden
genom insatser mot enskilda kriminella. Strukturen och den sociala ordningen i
områdena är långt mer komplex än en kriminell företeelse. Då generationer och
åldersskikt påverkar varandra och hänger tätt ihop bör det ses som en kriminell
struktur som vuxit sig stark över tid snarare än ett led i den så kallade
organiserade brottsligheten. Den del som rör den organiserade brottslighet är
liten och ses främst i toppen av denna struktur. Denna typ av brottslighet skapar
kriminella förutsättningar men är vanligtvis inte den som ger avtryck lokalt.
Förekomst av hederskultur och den radikalisering som sker i områdena är därtill
två faktorer som gör bilden än mer komplex.
Problemen är sedan länge väl kända och många områden har varit föremål för
olika insatser som dock saknat uthållighet. Insatser har inte alltid riktats utifrån
en förståelse av hela problembilden och dess orsakssammanhang. Följden har då
blivit att en kriminell förmåga har byggts upp och en ny lokal social ordning har
fått fäste i områdena. Likaså känner polisen väl till vilka de kriminella aktörerna
i områdena är och har många gånger följt deras uppväxt och deras utveckling
inom kriminaliteten. Dessa aktörer har ofta en historia av tidiga
skolmisslyckanden och tidigt utvecklade problembeteenden, ex. missbruk, och
polisens insatser kopplas vanligtvis inte in förrän ett kriminellt beteende har
utvecklats.
Det är en stor utmaning för samhällsaktörer att hantera det stora antalet
kriminella och personer som befinner sig i riskgruppen. Individinriktade
åtgärder för ett så omfattande antal blir nästintill ogörligt. I områdesdokumenten
menar den lokala polisen att varken polis, socialtjänst eller skola är tillräckligt
resurssatta för att ta sig an problemen långsiktigt. Utifrån det kan konstateras att
det saknas en institutionell förmåga att hantera problemen när antalet personer är
så pass stort. Även kriminalvården33 har lyft att de inte upplever att deras
insatser hjälper denna kategori av kriminella utan det krävs nya angreppssätt.
För att vända utvecklingen i områdena finns det ett behov av en tydlig
samhällsstrategi och en kraftfullare samverkan både i brottsförebyggande och
repressivt syfte med andra samhällsaktörer. Denna strategi bör innebära att hela
den rättsvårdande kedjan tilldelas ett brottsförebyggande ansvar, inte endast
polisen med ett tydligt mål att främst i de utsatta områdena.
En försvårande faktor i områdena är att brottsligheten i vissa fall är familjers
enda inkomstkälla. På så sätt blir de kriminella aktiviteterna också en del i en
försörjning av fler än de kriminellt aktiva. Likaså gynnar illegal handel med

33

Dagens Nyheter, 27 januari 2017, Återanpassning allt svårare. Kriminalvården larmar om ny
generation intagna.
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punktskattevaror de boende i området då varorna säljs till underpris i lokala
butiker eller från så kallade lägenhetsbutiker. Viss illegal verksamhet är
troligtvis uppskattad av lokalbefolkningen vilket innebär att om polisen eller
annan rättvårdande myndighet gör tillslag mot detta skulle det inte enbart drabba
de kriminella aktörerna. Polisens beskrivning av de utsatta områdena kan av
samma skäl upplevas som svartmålande.

Bild 10 Samhällsgemensam strategi utifrån ansvar

En förklaring till varför inte alla områden med socioekonomiska problem är
utsatta och varför det inte finns utsatta områden i norra Sverige kan vara att
dessa områden saknar det antal kriminella aktörer som krävs för att påverka
boendemiljön. Likaså är inte trångboddheten lika utpräglad i Sveriges norra
delar som i de södra. Den kriminella strukturen har heller inte genomsyrat dessa
samhällen och den kollektiva förmågan upplevs vara starkare.
I de utsatta områdena är inte staten lika stark som den traditionellt varit i det
svenska samhället. Polisens uppfattning är att utvecklingen i områdena har lett
till att det är familjen, kyrkan och kriminella strukturer som sätter normerna.
Den sociala ordningen som skapats i områdena ter sig olik de demokratiskt satta
värderingarna och har fått så stort genomslag att gränsen mot den kriminella
sfären suddats ut. Därför är det ibland svårt för polisen att hitta
samverkansparter och veta vem man kan lita på.
De kriminella sätter regler för vad som gäller i områdena genom att ta över det
allmänna, genom att förvara narkotika i trapphus, i affärer och genom att öppet
sälja narkotika. När väl makten har befästs behövs inte mycket för att
upprätthålla den och styra och det krävs små medel för att få andra att göra som
man vill.
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Många av de familjer som bor i områdena är barnrika och trångboddheten gör
att barn i högre utsträckning vistas utomhus i områden där öppen
narkotikahandel och offentligt våld är en del av vardagen. Något som tydligt
framgår i dessa områden är att en stor del av den kriminella verksamheten sker
utomhus. Det innebär att barnen har kriminaliteten i sitt ”vardagsrum” vilket kan
leda till att unga utvecklar ett socialt nedbrytande beteende och socialiseras in
kriminalitet. Det upplevs allt vanligare att barn nyttjar narkotika, ibland så unga
som 11 år. Fler minderåriga har under den senaste tiden setts som part i
våldsamma konflikter. När unga aktörer misstänks för grov brottslighet innebär
det att socialtjänsten får en mer framträdande roll i de pågående konflikterna.
Polisen upplever att våldströskeln har sänkts i områdena och hänsynslösheten
har antagit nya dimensioner. Om inte samhället lyckas vända trenden finns det
inget som tyder på att den våldsutveckling som ägt rum kommer avta. Sannolikt
kommer den att fördjupas i takt med att problemen i de utsatta områdena ökar.
Det gäller både de kriminellas våld sinsemellan men även våld som riktats mot
polisen. Sprängningen vid Rättscentrum i Malmö 2014, handgranaten mot en
polisbuss i Tumba 2015 och sprängningen mot en lokalpolischefs privata bil
utanför dennes bostad 2017 är några av de händelser som tänjt normalbilden av
våld de senaste åren. Av erfarenhet vet vi att polisiära åtgärder på sikt kan
dämpa konflikter. En sådan effekt har exempelvis nåtts när ett stort antal
konfliktaktörer frihetsberövats samtidigt. Sammantaget bedöms det utifrån detta
finnas risk att utvecklingen i de kriminellas förhållningssätt till polisen går från
subtila och direkta hot till faktiska handlingar där polisanställda trakasseras,
utsätts för skadegörelse, sprängningar eller våld utanför tjänsten. Det bedöms
vara en tidsfråga innan någon skadas allvarligt eller avlider till följd av
konfrontationerna mellan polis och kriminella.
En annan utmaning för polisen är att även annan blåljuspersonal och företrädare
för andra offentliga myndigheter blir hårt ansatta i områdena. Det har lett till att
olika verksamheter efterfrågar eskort av polis för att utföra tjänsteåtgärder i
områden. Det leder till att polisens situation blir ännu mer pressad. Likaså kan
situationen innebära att polisen tvingas ta över andra verksamheters
arbetsuppgifter, som till exempel att köra skottskadade människor till sjukhuset.
Den viktigaste uppgiften för polisen är att skapa den tillit som krävs för att
lokalbefolkningen i dessa områden ska känna sig trygga och våga vara en
motkraft mot de kriminella och våg återta sitt område. För det krävs polisiär
närvaro, parallellt med uthålliga riktade brottsutredningsinsatser för ett
långsiktigt arbete.
7.1

Framåtblick

Den kanske största utmaningen samhällets institutioner står inför nu är att inse
omfattningen av problemet och att det som gjorts hittills inte varit tillräckligt.
Med insikt om att problemet har utvecklats i samma takt som samhället men i
motsatt riktning, är det viktigt att blicka framåt. På så vis skapas förutsättningar
för institutionella prioriteringar för en hållbar social utveckling.
Polismyndigheten har som övergripande mål att minska brottsligheten, öka
tryggheten och stärka rättstatens roll. År 2027 uppskattas befolkningen i Sverige
uppgå till över 11 miljoner med ca 77 000 fler män än kvinnor. Trenden visar på
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att antalet anmälda brott kommer att öka.34 Det faktum att befolkningen kommer
att bestå av fler män än kvinnor kommer att få en viss betydelse för
brottsutvecklingen då män är mest representerade i brottsstatistiken.
Kravaller och upplopp är inget nytt fenomen och det kommer fortsätta i olika
former. Historien visar att marginaliserade grupper alltid är benägna att yttra sig
på olika sätt.
7.1.1

Händelser i vår omvärld kommer att få en större påverkan i
lokalsamhället

Fram till 2045 kommer urbaniseringen sannolikt att fortsätta inom EU, vilket
kommer att leda till att storstäderna växer och landsbygden avfolkas. Socialt
utsatta områden kommer fortsatt finnas kvar i Europa, ofta med en hög andel
boende med rötter i andra länder och kulturer. Omfattande migration och
mobilitet inom EU framöver kommer sannolikt att leda till ett alltmer
mångkulturellt samhälle. Muslimska nätverk i Europa kommer sannolikt i hög
utsträckning fortsätta påverkas av troskonflikter i Mellanöstern. 35 Högerextrema
rörelser kan även fortsättningsvis komma att inspireras och samverka över
nationsgränser och rikta udden av sin propaganda mot invandrare och boende i
utsatta områden.
Den senaste tidens migrationsströmmar har satt samhället på prov vad gäller
initiala åtgärder som mottagande, asylprövning och boende. I integrationsfasen
kommer en allt större del av samhället behöva hantera de spänningar och
konflikter som tidigare beskrivits. Den komplexa problematik som präglar
många utsatta områden är dock inte unik för just utsatta områden eller större
städer utan finns i viss mån redan även på vissa mindre orter. Strukturella
förändringar av bostadsmarknaden kan få stor betydelse då det finns tendenser
till att delar av miljonprogrammet gentrifieras36, och att resursfattiga hushåll i
allt högre grad kommer att koncentreras till några, ofta allmännyttigt ägda,
bostadsområden.
Sverige är ett välutvecklat teknologiskt samhälle där invånarna har tillgång till
information via internet och sociala medier. Detta innebär sannolikt att Sverige,
parallellt med utvecklingen i Europa, inom de närmaste 10 åren också kommer
att påverkas av konflikter som sker långt utanför Sveriges gränser. Denna
utveckling kommer att ställa högre krav på institutionernas förmåga att
upprätthålla en social ordning som speglar det svenska lagstadgade samhället
demokratiska normer och värderingar.
En annan prövning gäller de nationalistiska vindar som blåser över Europa
vilket medfört framgångar för högerextrema partier och som har skapat oro
bland muslimer, judar och andra folkgrupper. Då radikalisering och rekrytering
bland ungdomar med muslimsk bakgrund fortgår i många utsatta områden kan
en konsekvens av denna oro vara att än fler radikaliseras som en motrörelse till

34

Trendbeskrivningen utgår från en jämförelse av SCB, befolkningsutveckling 1970 – 2016,
SCB befolkningsprognos 2017-2120, Brå, Samtliga anmälda brott 1970-2016, prognostisering
beräknat utifrån medelvärde per capita de 10 senaste åren från 2016.
35

Global Strategic Trends – Out to 2045, Europé, Urbanisation, diversity and religion, s 118, Minstry of
Defence UK, Strategic Trends Programme
36

Göra så att allt fler välbärgade människor flyttar in i ett visst bostadsområde.
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högerextrema krafter. Detta kan i sin tur leda till att kontra-jihadistiska rörelser
vinner fler anhängare och slutresultatet blir en ökad polarisering i hela svenska
samhället. Likaså kan de högerextrema grupperna i ännu högre grad bidra till att
religionsfrihet motverkas och demokratiska fri- och rättigheter inskränks.
7.1.2

Framgångsfaktorer enligt Brå

I arbetet mot brott och otrygghet i de utsatta områdena lyfter Brå upp följande
framgångsfaktorer:37
 Polisen bör koncentrera sina insatser till platser och tider där mest brott
begåtts, så kallade hotspots.
 Resultaten blir bättre när repressiva polisiära insatser kombineras med
insatser av social karaktär. Renodlat avskräckande och straffande
åtgärder mot ungdomar från rättsväsendets sida kan snarare ha negativa
effekter.
 Det kan vara effektivt att fokusera på högaktiva kriminella och
hårdbevaka dem i kombination med att de erbjuds sociala insatser.
 Så kallad situationell prevention kan minska tillfällena till brott.
 Lokalt dialogbaserat polisarbete, i samverkan med andra, kan öka de
boendes förtroende för polisen.

37

”Insatser mot brott och otrygghet i socialt utsatta områden - En kunskapsöversikt”, 2016:20
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Utsatta områden fördelat per region
Region
Bergslagen
Mitt
Stockholm
Syd
Väst
Öst
Totalt i berörda
regioner

Särskilt utsatt
område38

Riskområde

Utsatt område

Totalt antal i
regionen

1
1
6
5
9
1

2
Inget
1
3
0
Inget

Inget
1
18
2
4
7

3 (3)
2 (2)
25 (21)
10 (8)
13 (13)
8 (6)

23

6

32

61

Matris över områden, regionsvis, fördelat på grad av utsatthet

Särskilt utsatta områden

Utsatta områden

Vivalla, Örebro
Gottsunda, Uppsala
Alby, Botkyrka
Fittja, Botkyrka
Hallunda/Norsborg, Botkyrka
Husby, Stockholm
Rinkeby/Tensta, Stockholm
Ronna/Geneta/Lina, Södertälje
Araby, Växjö
Karlslund, Landskrona
Nydala/Hermodsdal/Lindängen, Malmö
Rosengård söder om Amiralsgatan, Malmö
Södra Sofielund (Seved), Malmö
Bergsjön, Göteborg
Biskopsgården, Göteborg
Gårdsten, Göteborg
Hammarkullen, Göteborg
Hjällbo, Göteborg
Lövgärdet, Göteborg
Tynnered/Grevgården/Opaltorget, V Frölunda
Hässleholmen/Hulta, Borås
Norrby, Borås
Skäggetorp, Linköping

Bäckby, Västerås
Brandbergen, Haninge
Jordbro, Haninge
Skogås, Huddinge
Vårby, Huddinge
Sångvägen, Järfälla
Termovägen, Järfälla
Edsberg, Sollentuna
Bredäng, Stockholm
Hagsätra/Rågsved, Stockholm
Hässelby/Vällingby, Stockholm
Vårberg, Stockholm
Älvsjö/Solberga, Stockholm
Östberga, Stockholm
Rissne/Hallonbergen, Sundbyberg
Fornhöjden, Södertälje
Hovsjö, Södertälje
Finnsta, Upplands Bro
Smedby, Upplands Väsby
Charlottesborg, Kristianstad
Gamlegården, Kristianstad
Hisings Backa, Göteborg
Rannebergen, Göteborg
Andersberg, Halmstad
Kronogården/Lextorp, Trollhättan
Fröslunda, Eskilstuna
Lagersberg, Eskilstuna
Skiftinge, Eskilstuna
Råslätt, Jönköping
Hageby, Norrköping
Klockaretorpet, Norrköping
Navestad, Norrköping

Riskområden
Tjärna Ängar, Borlänge
Oxhagen/Varberga, Örebro
Tureberg, Sollentuna
Dalhem/Drottninghög/Fredriksberg, Helsingborg
Söder, Helsingborg
Holma/Kroksbäck/Bellevuegården, Malmö
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Medverkande i forskningscirkeln
Per-Olof Hallin, professor emeritus, Malmö Högskola
Stig Westerdahl, docent, Malmö högskola
Manne Gerell, fil.dr, Malmö högskola
Daniel Vesterhav, Brå
Michael Frejd, Spånga – Tensta stadsdelsförvaltning
Sofia Karlsson, Linköpings kommum
Agneta Essén, Trygghetsfrämjande och brottsförebyggande arbete, Göteborgs stad
Eija Suhonen, Länsstyrelsen,Västa Götaland
Rainar All, Prospero
Johnny Lind, kommunpolis, Tensta-Rinkeby
Glen Sjögren, kommunpolis, Rosengård
Fredrik Malm, kommunpolis, Vivalla
Emma Hedenvind, Polismyndigheten, NOA
Sara Nylén, Polismyndigheten, NOA
Kim Nilvall, Polismyndigheten, NOA
Anders Petersson, Polismyndigheten, NOA
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Datum

2018-12-10
Hans Andersson
Handläggare
033 357376

1(4)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00080 3.6.7.2

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett riktat
bidrag under 2019.
Odenslunds 4H

1 014 944 kr

SISU Borås

1 500 000 kr

FUB Borås

600 000 kr

Korpen Borås

551 000 kr

Studenkåren

939 000 kr

Funktionsrätt Borås

141 000 kr

Borås Ungdomsallians

120 000 kr

Föreningsrådet i Borås

45 000 kr

Borås Närradioförening

36 000 kr

Svenska Livräddningssällskapet Borås

(Inkl. hyra)

(Inkl. IOP)

7 500 kr

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ger ett Riktat bidrag till föreningar eller
organisationer som inte passar in i befintligt regelverk men som bedriver
verksamhet som tangerar nämndens ansvarsområde.
Ärendet i sin helhet
Nedan följer en kort beskrivning av föreningarnas/organisationernas
verksamhet och varför de får bidrag.
Odenslunds 4H
Föreningen har sin verksamhet på Hässleholmen i Borås. Området finns med
på listan över Särskilt utsatta områden i Sverige samt är ett socialt utsatt område
enligt välfärdsbokslutet i Borås. Föreningen bedriver ridning för personer med
funktionsvariationer med tillhörande stallskötsel. Föreningen har kaninläger på
sommaren där barnen också får umgås med de andra djuren på gården såsom
grisar, marsvin, getter med flera. Nämnden bedömer verksamheten som viktig i
kontrast till övrig verksamhet i området. En plats att koppla av på och som

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(4)

lockar övervägande flickor. I bidraget ingår hyra med 464 944 kr, resterande
550 000 kr är ett verksamhetsbidrag.
SISU Idrottsutbildarna Västra Götalands Idrottsförbund
SISU är en nära samarbetspart till nämnden i många olika frågor. Idrottens
värdegrundsfrågor tangerar många gånger Borås Stads egna varför synergierna i
samarbetet har flera fördelar. Exempel på samarbeten är ”Kvinnligt nätverk”
där unga individuellt elitidrottande kvinnor kan få råd och stöd i grupp eller
enskilt. ”Administratörsträffarna” har sitt ursprung långt tillbaka i tiden där
föreningar med anställd personal träffar personal på Förenings- och
anläggningsverksamheten för att informera varandra och diskutera lösningar
tillsammans. De senaste åren har SISU klivit in som en naturlig part i dessa
träffar med erfarenhet och kunskap kring många av våra gemensamma frågor.
Andra saker som vi samverkar kring är ”Sports for you” och Föreningsgalan.
SISU i Borås är ett av de största distrikten i Sverige med en oerhört bred
verksamhet som gynnar föreningslivet i Borås. Bidraget föreslås oförändrat till 1
500 000 kr.
FUB Borås
Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell
funktionsnedsättning och har tidigare fått bidrag som funktionshinderförening.
Fritids- och folkhälsonämnden anser 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.
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 126 000 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 uppgår då till 551 000 kr.
Studentkåren
Studentkåren får ett årligt bidrag till hyran för sin lokal.
Funktionsrätt Borås (före detta HSO i Borås)
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).

Sida

Borås Stad
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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. Inför 2019 begär det ett utökat
stöd för att antalet cuper och sammandrag blivit fler. Fritids- och
folkhälsonämnden gör bedömningen att bidraget ska vara oförändrat under
2019.
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.
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 på senare år. Elva föreningar sänder regelbundet och totalt sändes
det 2 250 timmar under 2017 varav 69 % på finska. Bidraget föreslås oförändrat
till 36 000 kr.
Svenska Livräddningssällskapet, Södra Älvsborgs Länsförbund
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.
Beslutsunderlag
1. Föreningarnas ansökningar
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Beslutet expedieras till
1. Odenslunds 4H, kontoret@odenslunds4h.se
2. SISU Borås, per.jagemark@vgidrott.se
3. FUB Borås, fub.boras@gmail.com
4. Korpen Borås, korpenboras@telia.com
5. Studentkåren, info@sib.hb.se
6. Funktionsrätt Borås, info@funktionsrattboras.se
7. Borås Ungdomsallians, bua.kontakt@gmail.com
8. Föreningsrådet i Borås, tage.carlsson@gmail.com
9. Borås Närradioförening, seijanoppa@bornet.net
10. SLS Södra Älvsborg, janivar.marita@gmail.com

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00082 805

Begäran om uppskov för redovisning av kostnader
gällande anläggningslån; Tämta Ridklubb
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår kommunstyrelsen att besluta om att ge
Tämta Ridklubb ett uppskov till och med 2019-12-31 på redovisningen av
befintligt anläggningslån för nybyggnation av ridanläggning.
Ärendet i sin helhet
Tämta Ridklubb beviljades 2017-01-26 av Kommunfullmäktige ett
anläggningslån på 4 840 tkr för en ny ridanläggning vid sin befintliga anläggning
i Tämta. Föreningar som beviljas anläggningslån har två år på sig att redovisa
sina arbeten. Ridklubbens arbete är omfattande med nytt stall, nytt ridhus samt
en förlängd paddock. Föreningen har kommit mer än halvvägs och det som
återstår är byggnationen av ridhuset. Föreningen ansöker nu om ett uppskov av
redovisningen då ridhuset ännu inte står klart.
Beslutsunderlag
1. E-post från föreningen
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Tämta Ridklubb

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:

Hans Andersson
den 12 november 2018 10:09
Monica Röed
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
SV: Tämta Ridklubb Anläggningslån

Hej Monica!
Vi löser det, jag skickar ärendet vidare till diariet och informerar Kommunstyrelsen.

Med vänliga hälsningar
Hans Andersson
Verksamhetschef
————————————————————————————————————
Borås Stad – Förenings- och anläggningsverksamhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38 - 501 80 Borås
Tel/mobil 033-35 73 76
Webb boras.se
facebook.com/fritidfolkhalsa
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad
hanterar personuppgifter se boras.se/pub

Från: Monica Röed <acinom2009@hotmail.com>
Skickat: den 10 november 2018 23:24
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se>
Ämne: Tämta Ridklubb Anläggningslån

Hej Hans,
Vi på Tämta Ridklubb skulle vilja få uppskov på att redovisa anläggningslånet.
Vi önskar att redovisa anläggningslånet hösten 2019.
Kan detta lösas?
Med vänlig hälsning Monica Röed på Tämta Ridklubb
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00150 3.6.7.25

Ansökan om extra stöd på grund av ökade
foderkostnader hösten 2018; Borås Fältrittklubb
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Borås Fältrittklubb ett extra
ekonomiskt stöd på 33 740 kr för de ökade foderkostnader som uppkommit på
grund av sommarens torka.
Ärendet i sin helhet
Borås Fältrittklubb har på grund av sommarens torka fått stora
kostnadsökningar för foder till sina hästar. Föreningen räknar med dubblade
kilopriser till en merkostnad på ca 225 tkr. Som en konsekvens av detta räknar
föreningen med att antingen höja avgifterna eller dra ned på verksamheten.
Fritids- och folkhälsonämnden är medveten om situationen och vill därför
stödja föreningen med ett extra bidrag på 15% av merkostnaden.
Beslutsunderlag
1. Föreningens ansökan
Samverkan
Beslutet expedieras till
1. Borås Fältrittklubb

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader

2018-08-20

Få har undgått att årets höskörd i princip har torkat och bränts bort. Förstaskörden gav från vår
leverantör ca 30 % av den normala skörden och andra skörden är i fara att det inte blir något alls.
För att fastställa hö till våra hästar så har vi fått importera hö, samt leta nya leverantörer här hemma.
Av våra normalt 3 leverantörer kan bara en leverera till oss, och det ca 1/ 3 av ransonen och till ett
väsentligt högre pris. Tillgång och efterfrågan styr priset och i år har flera av de höleverantörer vi fått
tag på levererat till oss för upp till det dubbla priset.

Våra ökade kostnader terminen:
2016/2017 köpte vi hö för 547.234kr
2018/ 2019 har vi en kostnad på 772.173kr

Vi ställer frågan om bidrag för den situation som vi hamnat i under sommaren/ hösten 2018
Utan ekonomiskt stöd är möjligheten att öka kostnaden rejält för våra elever med konsekvensen att
färre kan rida- eller dra ner på verksamheten med sålda hästar och uppsägningar av personal.

Enligt våra beräkningar kommer vi behöva 224.939kr för att klara årets krissituation.

Sara Eriksson
Verksamhetschef Borås Fältrittklubb
Jenny Larsson
Ordförande Borås Fältrittklubb

Sida

SKRIVELSE
Datum

2018-12-10
Hans Andersson
Handläggare
033 357376

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00163 3.6.7.25

Ansökan om extra stöd på grund av ökade
foderkostnader till Tämta Ridklubb
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Tämta Ridklubb ett extra stöd på
12 206 kr för ökade foderkostnader på grund av sommarens torka.
Ärendet i sin helhet
Sommarens torka påverkar våra ridklubbar med ökade foderkostnader som
följd. Tämta Ridklubb räknar med dubblade foderkostnader per kilo och
merkostnader på totalt ca 81 tkr. Fritids- och folkhälsonämnden är medveten
om situationen och vill hjälpa föreningen att fortsätta bedriva verksamhet som
är bra för barn och ungdomar. Nämnden vill därför stödja föreningen med 15
% av merkostnaderna.
Beslutsunderlag
1. Föreningens ansökan
Beslutet expedieras till
1. Tämta Ridklubb

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Ansökan om extra stöd på grund av ökade foderkostnader
Årets torra sommar har gett foderbrist i stort sett hela landet vilket påverkar såväl kvalitet
som pris. På grund av det ser vi att vår ridskola kan komma att hamna i ekonomiska
problem.
Utan ekonomiskt stöd finns två möjligheter för föreningen, ingen av dem hållbar på sikt.
1. Höja ridpriset, vilket sannolikt leder till att flera elever väljer att sluta rida. Det gör att
dessa, främst ungdomar, förlorar möjlighet till att utöva sitt intresse och den motion
och glädje som hästarna ger. Det minskar intäkterna för föreningens ekonomi.
2. Sälja några hästar, vilket kommer att leda till minskad verksamhet och därmed
minskade intäkter. Det ger samma konsekvenser som ovan men också svårighet att
möta det ökade intresset för ridsport som vi ser.
Enligt vår beräkningar kommer våra foderkostnader öka med 81378 kronor. För att klara
årets budget skulle ett extra stöd hjälpa oss.

Vad kostar foder för en häst cirka per månad eller år?
En normalstor häst äter ca 13 kg hösilage per dag. Ett normalpris på hösilage (de stora
inplastade balarna som ligger ser på fälten) är cirka 2,00-2,50 kr ink moms per kg.
Det kan givetvis finnas stora prisvariationer runt om i landet och även lokala skillnader kan
förekomma. Vi har haft ett pris på 1,80 kr/kg
En ridskola har ofta sina hästar i verksamhet 11 månader om året. Per häst blir det då 13 kg
x 1,80 = 23,40 kronor per dag/702 kronor på en månad/6318 kronor per år, om hästen äter
hösilage 9 månader (våra hästar går på bete i 3 månader).
Med årets priser blir det: 13 kg x 4 kronor = 52 kronor per dag / 1560 kr på en månad / 14040
kronor per år. En ökning med 7722 kr / häst och år. Det blir en ökad foderkostnad på 81378
kronor för kommande säsong för våra hästar. Då vi har 14 hästar och ponnyer så blir det i
genomsnitt 10,5 kg / häst och dag.
Kvalitén är viktig. Om det inte är rätt näringsvärden i fodret så behöver man stödfodra, vilket
medför ökade kostnader även för kraftfoder.
Ridsport – en av landets största idrotter

………………Tämta Ridklubb………………………………………………………………………
Förening
………………Tämta den 10 september 2018…………………………………………………….
Ort och datum
………………Monica Röed………………………………………………………………..………..
Kassör
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00213 3.6.8.1

Öppettider på Stadsparksbadet, Borås
Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och
Sandaredsbadet 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna säsongs- och öppettider
2019 på Stadsparksbadet, Borås Simarena/Alidebergsbadet, Dalsjöbadet och
Sandaredsbadet.
Ärendet i sin helhet
Under 2019 blir det inga stora förändringar mot tidigare år. Stadsparksbadet har
öppet 2 timmar längre på helgerna än tidigare. Eftersom vi inte vet när
renoveringen av golvet på Borås simarena kommer att starta så har vi inte tagit
med detta nu.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska göra sitt yttersta för att öka
öppethållandet på Alidebergsbadet under renoveringstiden.
Renoveringen av golvet på Borås Simarena är planerad till April – September
2019.
Beslutsunderlag
1. Säsongs- och öppettider på baden 2019

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Säsongs och öppettider på baden 2019
Stadsparksbadet
Ordinarie öppettider
Måndag – tisdag
Onsdag
Torsdag—fredag
Lördag – söndag

06:30—21:00
06:00—21:00
06:30—21:00
10:00—18:00

Sommartider 24 juni – 11 augusti, vecka 26-32
Måndag – Fredag
Lördag
Söndag

10:00—20:00
10:00—18:00
10:00—18:00

Stängt
2019-01-01
2019-04-19
2019-06-13—2019-06-30
2019-08-18—2019-08-19
2018-12-24
2018-12-25
Ändrade öppettider
2019-04-22
2019-04-30
2019-05-01
2019-05-30
2019-06-06
2019-11-09
2019-12-23
2019-12-26
2019-12-31

Nyårsdagen
Långfredagen
Stängt för städ och reparationer.
Uthyrt till Badmästarförbundet
Julafton
Juldagen

10:00—18:00
15:30—18:00
10:00—18:00
10:00—18:00
10:00—18:00
10:00—13:00
06:30—16:00
10:00--18:00
10:00--18:00

Valborgsmäss.
Första Maj
Kristi himmelsf. Dag
Nationaldagen
uth. YMER orientering
Annandag jul
Nyårsafton

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Dalsjöbadet 2019
Ordinarie öppettider 1/1 – 12/6, 12/8 – 31/12
Måndag

Fredag
Lördag

06:15 – 08:15
15:30 – 20:00
15:30 – 20:00
15:30 – 20:00
06:15 – 08:15
15:30 – 20:00
11:00 – 20:00
09:00 – 14:00

Stängt
2019-01-01
2019-01-06
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-22
2019-05-01
2019-05-30
2019-06-06
2019-06-21
2019-06-22
2019-11-02
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-31

Nyårsdagen
Trettondagen
Långfredag
Påskafton
Annandag påsk
1:a maj
Kr. himmelsf. dag
Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen
Alla Helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

Ändrade öppettider
2019-04-30

15.30 – 18.00 Valborgsmäss.

Tisdag
Onsdag
Torsdag

Endast motionssim
Endast motionssim
Endast VG från 18:30.
Endast motionssim
Endast motionssim

För öppettider under skollov se aktuell information på resp. hemsida.
Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Sandaredsbadet 2019
Öppettider 1/1 – 12/6, samt 12/8 – 31/12
Måndag
06:00 – 09:00
17:00 – 21:30
Tisdag
15:30 – 20:30
Onsdag
06:00 – 09:00
15:30 – 20:30
Torsdag
15:30 – 18:00
18:00 – 20:30
Fredag
06.00 – 09.00
13:30 - 20.30
Lördag
08.30 – 13.00

Endast motionssim
Föreningsverksamhet
Endast motionssim
Endast motionssim/VG
Endast motionssim

Stängt 13/6-11/8
Stängt
2019-01-01
2019-04-19
2019-04-20
2019-04-22
2019-05-01
2019-05-30
2019-06-06
2019-06-21
2019-06-22
2019-11-02
2019-12-24
2019-12-25
2019-12-26
2019-12-31

Nyårsdagen
Långfredagen
Påskafton
Annandag Påsk
1:a maj
Kr. himmelsf.dag
Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen
Alla Helgons dag
Julafton
Juldagen
Annandag jul
Nyårsafton

Ändrade öppettider
2019-04-30

15:30 – 18:00

Valborgsmässoafton

Lördagar är badet stängt från 4/5 -10/8
För öppettider under skollov se aktuell information på Sandareds hemsida
Badets säsongs och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att badet tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar

Borås Simarena 2019

Ordinarie
öppettider:
må – on – fr
ti – to
lördag
söndag

Sommartider

17 juni – 18 augusti,
må – fr
lördag
söndag

vecka 1-24 samt 34-52.
06:04 - 21:00
06:30 - 21:00
08:00 - 14:00
14:00 - 20:00

vecka 25-33
07:00 - 19:00
10:00 - 16:00
10:00 - 16:00

Stängt
2019-01-01 tisdag
2019-04-19 fredag
2019-06-13—2019-06-14 to-fr
2019-08-12 – 2019-08-14 må–on
2019-12-24 tisdag
2019-12-25 onsdag
Ändrade öppettider
2019-04-22 måndag
2019-05-01 onsdag
2019-05-30 torsdag
2019-06-06 torsdag
2019-06-21 fredag
2019-06-22 lördag
2019-12-23 måndag
2019-12-26 torsdag
2019-12-31 tisdag

Nyårsdagen
Långfredagen
Studiedagar
Underhållsarbete
Julafton
Juldagen

14:00 – 20:00
06:04 – 13:00
06:30 – 13:00
06:30 – 13:00
07:00 – 12:00
12:00 – 18:00
06:04 – 12:00
14:00 – 20:00
06:30 – 12:00

Annandag påsk
1: a Maj
Kristi Himmelsfärdsdag
Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen
Dagen före julafton
Annandag jul
Nyårsafton

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.

Alidebergsbadet 2019
Öppettider 1 juni – 26 augusti, vecka 22-34
måndag – fredag
lördag – söndag

07:00—19:00
10:00—18:00

Ändrade öppettider
2019-06-06
2019-06-21
2019-06-22

07:00 – 13:00
07:00 – 12:00
12:00 – 18:00

Torsdag
Fredag
Lördag

Nationaldagen
Midsommarafton
Midsommardagen

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt
kan stängas vid arrangemangsbokningar.
Vi kommer att öppna Alideberg 2 maj så att skolor, simklubben SKE och andra organiserade
föreningar ska kunna ha egen verksamhet där.
Vi tänker inte tillträde för allmänheten då vi inte klarar att bemanna Alideberg med befintlig
personal.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna de planerade åtgärderna
avseende Lupp-resultatet och översänder skrivelsen till Kommunalstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
redovisa planerade åtgärder inom nämndens ansvar avseende Lupp-resultatet.
De planerade åtgärderna samt Lupp-resultatet som helhet kommer att användas
som underlag vid revidering utav det ungdomspolitiska programmet samt
handlingsplan.
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som
Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter.
Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna
till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. Resultatet av Luppen
har sammanställts i enlighet med strukturen i det Ungdomspolitiska
programmet; Fritid- och kulturliv, Hälsa och trygghet, inflytande och
delaktighet samt utbildning och arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar planerade åtgärder inom följande
områden:
Fritid- och kulturliv
Erbjuda utbildning i våldsprevention för all personal i de verksamheter som
arbetar med- och möter barn och unga på sin fria tid. Syftet är att öka
kunskapen om hur man ingriper mot lindrigt våld, för att främja trygghet och
förebygga våld. Utbildningarna genomförs kontinuerligt, men med förstärkta
utbildningsinsatser i november 2019. Arbetet följs upp genom hur stor andel av
personalen som har utbildats i våldspreventivt arbete. Mätningen genomförs i
november.
Hälsa och trygghet
Göra en fördjupad analys av ungas svar avseende trygghets- och
tillitsperspektivet beroende på vilket geografiskt område de unga bor i. Statistik
som kommer ingå är resultaten från Lupp, hälsodata från välfärdsbokslutet och
mötesplatsenkäterna. Analysen syftar till att ge ökad kunskap och bättre

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås avseende trygghet och tillit. Analysen
avser att bidra till bättre underlag för fortsatt arbete och prioriteringar och
kommer genomföras under första kvartalet 2019.
Komplettera Välfärdsbokslutet med ytterligare en hälsoenkät i mellanstadiet,
förslagsvis i årkurs sex. Enkätundersökningen syftar till att ge ett mer komplett
underlag avseende ungas mående. Undersökningen kommer resultera i att vi
följer samma åldersgrupp, från det att de går i årskurs sex till första året på
gymnasiet. Kunskapen kommer ge en bättre bild av ungas livsvillkor tidigare i
livet, och möjliggöra kunskapsbaserade insatser i ett tidigt skede.
Enkätundersökningen genomförs i september vartannat år, med start 2019, i
samarbete med Grundskolenämnden. Resultatet följs upp i februari året efter
genomförandet.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
redovisa planerade åtgärder inom nämndens ansvar avseende Lupp-resultatet.
De planerade åtgärderna samt Lupp-resultatet som helhet kommer att användas
som underlag vid revidering utav det ungdomspolitiska programmet samt
handlingsplan.
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som
Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter.
Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna
till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter. Resultatet av Luppen
har sammanställts i enlighet med strukturen i det Ungdomspolitiska
programmet; Fritid- och kulturliv, Hälsa och trygghet, inflytande och
delaktighet samt utbildning och arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden redovisar planerade åtgärder inom följande
områden:
Fritid- och kulturliv
Utifrån Lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda
med sin fritid dock finns skillnader i hur unga upplever sin fritid, vad de gör
och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det finns skillnader i hur
unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön; killar är tydligt nöjdare med
fritidsutbudet än vad tjejer är och denna könsskillnad syntes inte under
lupp2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med
sämre hälsa, unga som oroar sig för familjens ekonomi eller som har en
förälder Borås Stad utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med
fritidssituationen än övriga ungdomar.
Trots att de flesta ungdomar är nöjda med sin fritid finns det skillnader
avseende kön, unga med funktionsnedsättning och familjens socioekonomiska
förutsättning. För att öka tillgängligheten till den öppna ungdomsverksamheten
pågår ett arbete med att skapa trygga miljöer genom våldspreventivt arbete.
Arbetet utgår från En Kommun Fri Från Våld och bygger på våldstrappan,
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vilket innebär att öka ingripande mot lindrigt våld för främja trygghet och
jämställdhet samt förebygga våld och eskalering av våld.
Fritids- och folkhälsonämnden erbjuder utbildning i våldsprevention för all
personal i de verksamheter som arbetar med- och möter barn och unga på sin
fria tid. Syftet är att öka kunskapen om hur man ingriper mot lindrigt våld, för
att främja trygghet och förebygga våld. Utbildningarna genomförs kontinuerligt,
men med förstärkta utbildningsinsatser i oktober 2019. Arbetet följs upp
genom hur stor andel av personalen som har utbildats i våldspreventivt arbete.
Mätningen genomförs i november.
Vad?

Effekt?

När?

Vem?

Uppföljning

Utbilda all
personal som
arbetar med
barn och unga i
våldsprevention.

Öka
kunskapen
om hur
lindrigt våld
motarbetas
och
förebyggs.

Kontinuerligt
under året,
men extra
kraftsamling i
oktober 2019.

Mötesplatser
och Öppen
ungdomsverksamhet.

Mäta antal
utbildad
personal,
november
2019.

Hälsa och trygghet
Majoriteten av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av elever i årskurs 8 och 65
% av elever i gymnasiets årskurs 2 svarar att de mår mycket eller ganska bra.
Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. Tjejer mår
sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som
stress, nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar
samvarierar med ungas hälsa.
Välfärdsbokslutet kommer att kompletteras med ytterligare en hälsoenkät i
mellanstadiet, förslagsvis i årskurs 6. Enkätundersökningen syftar till att ge ett
mer komplett underlag avseende ungas mående. Kunskapen kommer ge en
bättre bild av ungas livsvillkor tidigare i livet, och möjliggöra kunskapsbaserade
insatser i ett tidigt skede. Enkätundersökningen genomförs i september
vartannat år, med start 2019, i samarbete med Grundskolenämnden. Resultatet
följs upp i februari året efter genomförandet.
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Vad?

Effekt?

När?

Vem?

Uppföljning

En
hälsoenkät
i årskurs 5
eller 6.

Ökad
kunskap
om
ungas
mående i
tidigare
ålder.

Vartannat Folkhälsoenheten (FOF)
år med
i samarbete med
start i
Grundskoleförvaltningen.
september
2019.

Resultatet följs
upp och sprids
genom
välfärdsbokslutet
i februari.

Vad gäller trygghet framgår det i Lupp-undersökningen att en hög andel av
ungdomarna i Borås känner sig trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och
på träningen. Dock är andelen unga som känner sig trygga på stan och i
kollektivtrafiken något lägre – speciellt bland tjejer. Det finns en del skillnader
per bostadsområde; unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby känner
sig mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av
kommunen.
Under 2019 kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen att göra en fördjupad
analys av ungas svar avseende trygghets- och tillitsperspektivet beroende på
vilket område de unga bor i. Statistik som kommer ingå är resultaten från Lupp,
hälsodata från välfärdsbokslutet och mötesplatsenkäterna. Analysen syftar till
att ge ökad kunskap och bättre förståelse för ungas levnadsvillkor i Borås
avseende trygghet och tillit. Analysen avser att bidra till bättre underlag för
fortsatt arbete och prioriteringar.
Vad?

Effekt?

När?

Analys av ungas
upplevelse av
trygghet och
tillit beroende
på deras
bostadsområde.

Ökas kunskap
Feboch bättre
april
underlag för
2019
kommande
prioriteringar i det
trygghetsskapande
arbetet.

Vem?

Uppföljning

Folkhälsoenheten, Efter nästa
Mötesplatser och
Lupp.
Öppen
ungdomsverksamhet
samt Kvalitets- och
utvecklingsenheten.

Beslutsunderlag
1. Kommunstyrelsens beslut 2018-06-04 § 299 samt bilagor
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-06-04
Instans

Kommunstyrelsen
§ 299

Dnr KS 2016-00780 106

Lupp - Lokal uppföljning av ungdomspolitiken 2017
Kommunstyrelsens beslut
Resultatet överlämnas till nämnder och bolag för handläggning.
Nämndernas och bolagens planerade åtgärder återrapporteras till Kommunstyrelsen senast den 31 december 2018.
Kommunstyrelsen förutsätter att nämnderna samverkar i förbättringsarbetet
inom de områden där det är relevant.
Sammanfattning av ärendet
Under hösten 2017 genomfördes Lupp för fjärde gången i Borås Stad. Lupp
står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och är en av de modeller som
Borås Stad använder för uppföljning och analys av kvalitet ur olika aspekter.
Syftet med Lupp är bland annat att förbättra verksamheten och möjligheterna
till inflytande för unga, samt att ta tillvara på synpunkter.
Undersökningen visar bland annat att majoriteten av ungdomar i Borås är nöjda
med sin skolgång och fritid samt uppger att de är vid god hälsa. Vad gäller
inflytande anger 43 % i årskurs 8 respektive 52 % i årskurs 2 att de vill vara med
och påverka i frågor som rör Borås men synen på möjligheten att föra fram
dem till dem som bestämmer är lägre 20 % i årskurs 8 respektive 25 % i årskurs
2. Genomgående i rapporten är att det finns skillnader när analys görs utifrån
könsidentitet, funktionsnedsättning, bostadsområde, skola, sexuell läggning,
och/eller ekonomiska förutsättningar.
Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Lupp 2017
2. Skrivelse Lupp 2017
3. Rapport Ung i Borås
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Nämndernas redovisning av planerade åtgärder samt Lupp-resultatet som
helhet kommer att användas som underlag vid revidering utav det
ungdomspolitiska programmet samt handlingsplan.
Lupp består utav en enkät som innehåller ungefär 80 frågor där unga får ge sin
syn på sitt familjeförhållanden, fritid, skola, politik och samhälle, trygghet, hälsa,
arbete och framtid. Enkäten tillhandahålls och genomförs i samarbete med
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF). Ett flertal
kommuner använder Lupp som uppföljningsverktyg. I Borås Stad har Luppenkäten tidigare genomförts 2008, 2012 och 2014, vilket möjliggör för
jämförelse av resultat över tid. Dock genomgick enkäten en ombearbetning
2015 där svarsalternativen förändrats vilket gör att vissa trender inte kan
redovisas.
Undersökningen görs i årskurs 8 och på gymnasiets årskurs 2 i samtliga
kommunala och fristående skolor. Totalt har 903 av 1295 elever i årskurs 8
svarat på undersökningen, svarsfrekvensen är således 69 %. På gymnasieskolan
har 955 av 1532 elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens
om 62 %. Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget
ska bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror
bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att
elever varit sjuka.
I år har pilottester gjorts i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. MUCF har
gjort vissa anpassningar i verktyget för att fler ska kunna medverka i enkäten.
Pedagogerna har, utifrån elevernas behov genomfört enkäten på lite olika sätt;
vissa har använt enkäten som ett intervjuunderlag i ett samtal och vissa har haft
gruppdiskussion och frågestund först för att sedan svara på frågorna direkt i
enkäten, med eller utan stöd utav pedagog. Eleverna upplevde att det var roligt
att få svara på frågor som de vanligtvis inte får och tyckte om att få prata lite.
Det är viktigt att fortsätta arbeta för att inkludera fler i våra undersökningar och
eventuellt utveckla ett eget verktyg, som ett komplement till Luppen.
SAMMANFATTNING AV RESULTAT

Resultatet av Luppen har sammanställts i enlighet med strukturen i det
Ungdomspolitiska programmet.
Fritid och kulturliv
Utifrån Lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna i Borås är nöjda
med sin fritid dock finns skillnader i hur unga upplever sin fritid, vad de gör
och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det finns skillnader i hur
unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön; killar är tydligt nöjdare med
fritidsutbudet än vad tjejer är och denna könsskillnad syntes inte under lupp2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre
hälsa, unga som oroar sig för familjens ekonomi eller som har en förälder
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utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med fritidssituationen än
övriga ungdomar. Det framgår vissa skillnader kring om en saknar
fritidsaktiviteter där en bor, framförallt är det unga som bor i Viskafors, Fristad
eller i ytterområden saknar fritidsaktiviteter i högst grad.
Hälsa och trygghet
Majoriteten av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av elever i årskurs 8 och 65
% av elever i gymnasiets årskurs 2 svarar att de mår mycket eller ganska bra.
Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader. Tjejer mår
sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som
stress, nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att
funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska förutsättningar
samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig
sjukdom, unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är
oroliga för familjens ekonomi eller missnöjda med sin ekonomi har sämre hälsa
än övriga.
Vad gäller trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner
sig trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Dock är andelen
unga som känner sig trygga på stan och i kollektivtrafiken något lägre – speciellt
bland tjejer. Det finns en del skillnader per bostadsområde; unga som bor i
Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig mindre trygga i sitt bostadsområde
än unga som bor i övriga delar av kommunen.
Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att
de utsatts för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen
som blivit hotade 0 % och 7 % i Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att
30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att de utsatts för
mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig
könsskillnad. Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller
långvarig sjukdom och unga med en sämre ekonomi är utsatta för mobbning
och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar.
Inflytande och delaktighet
43 % av elever i årskurs 8 och 52 % av gymnasieungdomarna vill vara med och
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i
högre grad är intresserade av att vara med och påverka. Det är en liknande
andel som svarar att de vill påverka som i Lupp-resultatet år 2014. Avseende
synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 %
av elever i årskurs 8 och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en
ganska stor eller mycket stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har
möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års Lupp-resultat, vilket är
positivt. Det finns vissa skillnader per bostadsområde; unga som bor i
Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga
bostadsområden i Borås. Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen
och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att framföra sina åsikter till de
som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde.
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Utbildning och arbete
En väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är nöjda med skolan totalt sett,
med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och
stöd vid behov. Vi ser dock även att unga i årskurs 8 svarar att de är mindre
nöjda med skolmiljön. Vad som också framgår vad gäller problem som
förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att det framför allt
förekommer på i årskurs 8. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor
differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om
olika saker i skolan i klart högre grad än de upplever att de får. Över tid syns
inte några större förändringar vad gäller andelen som upplever att de får
påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns
relativt stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika
aspekter i skolan.

Beslutsunderlag
1. Beslutsförslag Lupp 2017
2. Skrivelse Lupp 2017
3. Rapport Ung i Borås

Beslutet expedieras till
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
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5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
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Sammanfattning
I visionen ”Borås 2025” är ett strategiskt målområde att ta gemensamt ansvar för barn och unga. I visionen
konstateras att ”Om barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i
samhället.” Lupp-enkäten är ett av flera möjliga verktyg för att synliggöra ungas åsikter. Dessutom är lupp
ett utmärkt verktyg för att samla in kunskap om ungas livsvillkor. Både i barnkonventionen och Sveriges
ungdomspolitiska program betonas vikten av att basera beslut som rör unga på faktisk kunskap om unga.
Borås stad har, utöver visionen, ett ungdomspolitiskt program med fyra fokusområden; fritid och kulturliv,
hälsa och trygghet, inflytande och delaktighet samt utbildning och framtid. I denna del presenteras en
kort sammanfattning av lupp-resultatet som rör de fyra fokusområdena. Vi rekommenderar dock att läsa
hela rapporten för att få en mer heltäckande bild av ungas livsvillkor och situation i Borås.

Fritid och kulturliv

I det ungdomspolitiska programmet som rör fritid och kulturliv betonas mångfald och kreativitet. Vad
som också tas upp är att man behöver ifrågasätta normer, skapa en tillgänglig fritid för alla samt att på
olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet framgår att majoriteten av ungdomarna
i Borås är nöjda med sin fritid. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga
upplever sin fritid, vad de gör och var de umgås med vänner beroende på bakgrund. Det som framkommit
är att det finns skillnader i hur unga upplever sin fritid i Borås utifrån kön. Killar är tydligt nöjdare med
fritidsutbudet än vad tjejer är. Denna könsskillnad syntes inte då lupp-enkäten senast genomfördes år
2014. Unga med en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom, unga med sämre hälsa, unga som oroar sig
för familjens ekonomi eller som har en förälder utanför arbetsmarknaden är också mindre nöjda med
fritidssituationen än övriga ungdomar. Vad gäller frågan om unga saknar fritidsaktiviteter där de bor,
framgår vissa skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Viskafors, Fristad eller i ytterområden/andra
kommuner saknar fritidsaktiviteter i högst grad.
För att skapa en tillgänglig och meningsfull fritid för alla kan det vara bra att vidare utreda vad skillnaderna
utifrån kön, funktionsnedsättning och ekonomi beror på1. Insatser inom området fritid och kulturliv kan
sedan utvecklas tillsammans med unga med ett särskilt fokus på att anpassa utbudet utifrån olika
förutsättningar och intresseriktningar.

Hälsa och Trygghet

I det ungdomspolitiska programmet betonas att alla unga ska må bra, få vara delaktiga och att man ska
arbeta normkritiskt mot olika former av utsatthet. Vad som framgår avseende ungas hälsa är att majoriteten
av ungdomarna i Borås mår bra – 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av gymnasieungdomarna
svarar att de mår mycket eller ganska bra. Utöver denna åldersskillnad finns det även tydliga könsskillnader.
Tjejer mår sämre än vad killar gör och upplever oftare psykiska och somatiska besvär som stress,
nedstämdhet och huvudvärk. Det framgår också att funktionsnedsättning, sexuell läggning och ekonomiska
förutsättningar samvarierar med ungas hälsa. Unga som har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom,
unga som inte identifierar sig som heterosexuella och unga som är oroliga för familjens ekonomi eller
missnöjda med sin ekonomi har en sämre hälsa än övriga. Att minska dessa skillnader i ungas hälsa
kommer vara en utmaning. I rapporten ”Hellre rik och frisk” konstateras bland annat att det behövs
insatser för att minska skillnaderna i hälsa mellan familjer med höga och låga inkomster och att åtgärderna
bör vara generella, men anpassas och ges i högre grad till de som har störst behov.2
Vad gäller frågorna som rör trygghet framgår det att en hög andel av ungdomarna i Borås känner sig
trygga hemma, i bostadsområdet, i skolan och på träningen. Det framgår att andelen unga som känner sig
trygga på stan och i kollektivtrafiken är något lägre – speciellt bland tjejer. Det framgår också att det
finns en del skillnader per bostadsområde. Unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby känner sig
mindre trygga i sitt bostadsområde än unga som bor i övriga delar av kommunen.
1

I rapporten ”Jämlikhetseffekten 2016” av Make Equal finns en metod som delas in i 8 steg som kan vara ett
värdefullt verktyg https://makeequal.se/wp-content/uploads/2016/01/Jaemlikhetseffekten-Metodbok.pdf
2 Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
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Det finns även vissa skillnader avseende utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, misshandel) per
bostadsområde. Bland killar som bor i Hässleholmen, Ekås och Viskafors svarar nästan 30 % att de utsatts
för hot det senaste halvåret. Bland killar som bor i Norrby är andelen som blivit hotade 0 % och 7 % i
Hulta. I avsnittet om trygghet ser vi också att 30 % av tjejerna totalt och 16 % av killarna totalt svarar att
de utsatts för mobbning eller kränkningar det senaste halvåret. Det finns således en tydlig könsskillnad.
Utöver kön ser vi också att unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom och unga med en
sämre ekonomi är utsatta för mobbning och kränkningar i högre grad än övriga ungdomar.
Eftersom utsatthet i olika former påverkar ungas hälsa så tydligt är det viktigt att arbeta med att förebygga
ungas utsatthet. På grund av att många som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan kan det vara
viktigt att låta skolan ha en central roll i arbetet. I ett utvecklingsarbete för att öka tryggheten kan det
också vara viktigt att väga in geografiska aspekter, då det finns tydliga skillnader i ungas upplevelser av
trygghet utifrån var de bor i kommunen.

Inflytande och delaktighet

I det ungdomspolitiska programmet betonas att unga ska betraktas som en resurs samt att alla barn och
unga ska ha lika möjligheter att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Vad som framgår i resultatet
är att en stor andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, vill vara med och
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, där tjejer i högre grad är intresserade av
att vara med och påverka. Det är en liknande andel som svarar att de vill påverka som i lupp-resultatet år
2014. Avseende synen på möjligheterna att föra fram åsikter till de som bestämmer svarar 20 % av
högstadieungdomarna och 25 % av gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska stor eller mycket
stor möjlighet till detta. Andelen som ser sig har möjligheter har ökat vid en jämförelse till tidigare års
lupp-resultat, vilket är positivt. Att arbeta för att ännu fler känner att de har möjligheter kan vara viktigt.
Vad gäller frågorna om inflytande och delaktighet finns det vissa skillnader per bostadsområde. Unga som
bor i Dalsjöfors och i Centrum vill påverka i högre grad än unga som bor i övriga bostadsområden i Borås.
Det framgår också att unga som bor i Hässleholmen och Hulta ser mest positivt på sina möjligheter att
framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen vid en analys av frågan per bostadsområde.

Utbildning och arbete

I det ungdomspolitiska programmet konstateras att ungas möjligheter till utbildning, arbete och egen
försörjning ska öka. I programmet betonas även ungas möjligheter till inflytande och ansvar över sitt eget
lärande. I avsnittet som handlar om skolan framgår det att en väldigt hög andel av ungdomarna i Borås är
nöjda med skolan totalt sett, med undervisningen, med lärarna och med möjligheten att få extra hjälp och
stöd vid behov. Vi ser dock även att högstadieungdomarna svarar att de är mindre nöjda med skolmiljön.
Vad som också framgår vad gäller problem som förekommer på skolorna (mobbning, våld, rasism) är att
det framför allt förekommer på högstadieskolorna. I avsnittet om skola ser vi också att det finns en stor
differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan. Unga vill påverka om olika saker i skolan i klart
högre grad än de upplever att de får. Över tid syns inte några större förändringar vad gäller andelen som
upplever att de får påverka om saker i skolan. Det som framgår i årets resultat är dock att det finns relativt
stora skillnader mellan skolorna vad gäller upplevt inflytande om olika aspekter i skolan.
Vad gäller ungas erfarenhet av arbete framgår att andelen unga som haft sommarjobb den senaste
sommaren ökat något över tid bland gymnasieungdomarna. Vad gäller högstadieungdomarna har andelen
med sommarjobb varit på en relativt jämn nivå. När det kommer till andelen unga med extrajobb svarar
9 % av högstadieungdomarna och 32 % av gymnasieungdomarna att de har ett. Tjejer i årskurs 2 är den
grupp som i högst grad svarar att de har ett extrajobb.
Utifrån resultatet kan det vara viktigt att se över hur man kan motverka våld och otrygghet i skolan,
speciellt på högstadieskolorna. Att arbeta med att öka ungas möjligheter till inflytande kan också vara
viktigt, då det tydligt betonas i det ungdomspolitiska programmet samt för att resultatet visar att det finns
en stor differens mellan önskat och upplevt inflytande i skolan.
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Bakgrund och syfte
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF:s lupp-undersökning har år 2017
genomförts i Borås kommun på högstadiet i årskurs 8 samt på gymnasiet i årskurs 2.
Undersökningen genomfördes under hösten 2017 och insamlingen gjordes genom en webbenkät på
skolorna. Insamlingen har skötts av kommunen med hjälp av MUCF och analys samt sammanställning
har gjorts av Enkätfabriken på uppdrag av Borås kommun.
Lupp står för lokal uppföljning av ungdomspolitiken och startades av MUCF år 2001. Lupp är en enkät
som ska ge kommuner, stadsdelar eller regioner kunskap om ungas situation. MUCF erbjuder enkäten
för att stötta kommuner i utvecklingen av ungdomspolitiken. Meningen är att beslut som berör unga i
kommuner ska bygga på aktuell kunskap om ungas situation, erfarenheter och åsikter. Lupp-enkäten
erbjuds inom tre åldersgrupper: högstadiet 13-16 år, gymnasiet 16-19 år och unga vuxna 19-25 år.
Svarsfrekvens
Totalt har 903 av 1295 elever på högstadiet i årskurs 8 svarat på undersökningen.
Svarsfrekvensen på högstadiet är således 69 %. På gymnasiet har 955 av 1532
elever i årskurs 2 svarat på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 62 %.
Svarsfrekvensen är genomgående tillräckligt hög i för att underlaget ska
bedömas som representativt. I den här typen av skolundersökningar beror
bortfallet på att hela klasser inte har haft möjlighet att delta i enkäten eller att elever
varit sjuka.

Svarsfrekvensen är
69 % i årskurs 8
och 62 %
i årskurs 2

Högstadieskolor som deltagit är; Viskaforsskolan, Fristadskolan, Engelbrektskolan, Särlaskolan,
Dalsjöskolan, Bodaskolan, Sandgärdskolan, Daltorpskolan, Erikslundskolan, Borås Kristna Skola,
Internationella engelska skolan, Kunskapsskolan, Malmen Montessori, Erikslund Grundsärskola.
Gymnasieskolor som deltagit är: Almåsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Bäckängsgymnasiet,
Sven Erikssongymnasiet, Viskastrandsgymnasiet (inklusive gymnasiesärskolan), Praktiska Gymnasiet,
LBS Kreativa gymnasiet Borås, Real Gymnasiet, Björkängsgymnasiet, Bergslenagymnasiet.
Bortfallsanalys
För vissa frågor finns det internt bortfall, det vill säga att ungdomar på grund av olika anledningar valt
att inte besvara en viss fråga i enkäten. Det rör sig oftast om några få procent, men varierar något mellan
frågorna. Det kan exempelvis bero på att elever bedömt en fråga som irrelevant eller att det rört sig om
känsliga frågor. Detta är dock vanligt förekommande i undersökningar likt denna.
Analys
Enkätfabriken har analyserat och sammanställt resultaten för att i denna rapport ge en bild av Boråsungdomarnas upplevelser. Rapporten innefattar först och främst statistik uppdelat på ålder (högstadiet
årskurs 8 och gymnasiet årskurs 2) samt kön. Jämförelser, inte bara för kön utan även avseende andra
faktorer, möjliggör en större förståelse för huruvida alla ungdomar har lika villkor och möjligheter i
samhället. Denna kunskap är viktig för att kunna arbeta vidare med förändring och för att anpassa
insatserna.
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I enkäten finns en fråga om respondenternas könsidentitet. Utöver alternativen kille och tjej fanns även
alternativet ”annan könsidentitet”. Att vi endast redovisar skillnader mellan de som identifierar sig som
killar eller tjejer beror på att de som svarat ”annan könsidentitet” är en väldigt få till antalet.
Jämförelser över tid
För att kunna mäta utvecklingen över tid görs jämförelser med lupp-resultaten i Borås från tidigare år.
Borås har tidigare gjort lupp-enkäten år 2008, 2012 och 2014. Dessa värden redovisas på vissa ställen i
diagram och i den löpande texten. Avseende jämförelser till tidigare år bör noteras att en omfattande
omarbetning av lupp-enkäten gjordes av MUCF under 2015, vilket innebär att jämförelser till tidigare
resultat inte är möjligt på relativt många ställen. Exempelvis har nästan alla instämmerskalor i enkäten
justerats från en femgradig till en fyragradig skala, vilket gör att resultatet inte är jämförbart. I andra fall
har frågan eller svarsalternativen omformulerats eller justerats.
Jämförelser till rikssnitt för lupp 2017
I den löpande texten berörs även på olika ställen jämförelser med rikssnittet för lupp (de kommuner
som genomfört lupp år 2017). Rikssnittet är dock inget nationellt snitt för alla kommuner, utan
innefattar endast de kommuner som deltog i lupp år 2017. Trots att en sådan jämförelse har vissa
brister kan det vara fördelaktigt att kunna se kommunens resultat i förhållande till en större kontext. I
rapporten tas endast relevanta jämförelser upp vad gäller rikssnittet.
Statistisk sambandsanalys
Vissa områden i rapporten innehåller statistisk sambandsanalys. Ett statistiskt samband anger att två
eller flera variabler samvarierar. Något orsaksförhållande behöver dock inte råda. Det är alltså svårt att
bevisa att en variabel orsakar en annan, utan endast att variablerna samvarierar.
Läsanvisningar
Rapporten är indelad i fyra fokusområden som bygger på det ungdomspolitiska programmet i Borås
stad. Dessa är; fritid och kulturliv, hälsa och trygghet, delaktighet och inflytande samt utbildning och
arbete.
För att göra materialet mer överskådligt tas de mest relevanta jämförelserna och nedbrytningarna fram.
Vad som även kan vara viktigt att uppmärksamma är att en del svarsalternativ uteslutits i redovisningen.
Detta har gjorts för att göra resultatet mer överskådligt. För fullständig redovisning av alla frågor och
svarsalternativ hänvisar vi till MUCF:s lupp-portal. Observera också att vissa diagram redovisar
resultatet totalt eller totalt per kön.
Notera även att maskinella avrundningar kan förekomma i rapporten. Det handlar då om enstaka
procent.
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A

Bakgrundsfrågor

frågor om bakgrund och familj
I den första delen ställdes några frågor om ungdomarna och deras familj. Som det framgår av bilden
nedan är könsfördelningen relativt jämn bland de som svarat på lupp-enkäten. Eftersom få angett
”annan könsidentitet” kommer denna grupp inte redovisas nedbrutet i rapporten. 12 % av ungdomarna
i Borås har svarat att de har en nedsatt funktion eller långvarig sjukdom.
Som det framgår i tabell A5 på nästa sida är 86 % av de svarande födda i Sverige, 1 % är födda i
Norden, 3 % i Europa och 10 % är födda utanför Europa. Runt 20 % av ungdomarna har en eller två
föräldrar som är födda utanför Europa.
I tabell A6 redovisas föräldrarnas sysselsättning. En tydlig majoritet av ungdomarnas föräldrar arbetar
och 1 % av ungdomar har uppgett att de har minst en förälder som är arbetslös.
I diagram A7 redovisas fördelningen av svar (andel) per bostadsområde.

Vi har svarat på Lupp-enkäten!
12 % har en
nedsatt funktion
eller sjukdom

8

52 % tjejer
47 % killar
1 % annan
könstillhörighet

85 % heterosexuella
4 % bisexuella
1 % homosexuella
10 % övrigt/annat/
vill inte svara

86 % födda i Sverige
4 % övriga Europa
10 % födda utanför
Europa

A5. Var är du och dina föräldrar födda?
Sverige

Norden

Europa

Utanför Europa

Du själv

86%

1%

3%

10%

Förälder a

70%

3%

9%

18%

Förälder b

68%

2%

10%

20%

A6. Vad gör din/dina föräldrar huvudsakligen?
Arbetar

Förälder a

Förälder b

90%

82%

Studerar

3%

4%

Föräldraledig

1%

1%

Arbetslös

1%

3%

Långtidssjukskriven/sjukpensionär

2%

4%

Ålderspensionär

1%

1%

Annat

1%

2%

Vet inte

1%

4%

A7. Bostadsområdestillhörighet bland de svarande

Ungdomarna fyllde i sitt postnummer i enkäten. Med hjälp av shapefiler har Enkätfabriken sedan
kategoriserat postnummerområden till olika kommundelar. Kategoriseringen har gjorts tillsammans
med kommunen och utgår från en kombination mellan stadsdelar och bostadsområden.
Postnummerområden stämmer inte alltid med kommunens ”vanliga” indelningar avseende
bostadsområden, varför det inte har varit möjligt att följa kommunens indelningar i alla områden.

Andel

Fristad

Norrby

Dalsjöfors

Brämhult

Gånghester

Hulta

Hässleholmen

Göta

Centrum

Sjöbo

Viskafors

Sandhult

Ekås

Sandared/
Sjömarken

Övriga/
Andra
kommuner

10%

3%

4%

6%

8%

4%

7%

5%

8%

5%

7%

2%

5%

9%

19%

Område
Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Ekås
Fristad
Gånghester
Göta
Hulta
Hässleholmen
Norrby
Sandared/Sjömarken
Sandhult
Sjöbo
Viskafors
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Ekonomi
I diagram A7 nedan redovisas svaren på frågan ”I vilken grad är du orolig för sina föräldrars ekonomi”.
Det framgår att en låg andel, totalt mellan 1-2 % av ungdomarna i Borås, svarat att de är mycket oroliga
för sina föräldrars ekonomi. 9 % av gymnasietjejerna och 8 % högstadietjejerna svarar att de är ganska
oroliga för sina föräldrars ekonomi. Andelen killar som svarar detsamma är något lägre, 5 % i årskurs 8
och 7 % i årskurs 2. Det ställdes också en fråga om det under de senaste sex månaderna hänt, att de inte
kunnat köpa eller göra något som många andra i deras ålder gör på grund av att familjen inte haft råd.
Totalt svarar 8 % av ungdomarna i årskurs 8 och 12 % av ungdomarna i årskurs 2 att det hänt flera
gånger under de senaste sex månaderna.
A7. I vilken grad är du orolig för dina föräldrars ekonomi?

100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

58%

57%
50%

kille åk 2

69%

50%
33%

39%
34%

25%

25%

9%
0%

Inte alls orolig

Inte särskilt orolig

5%

8% 7%

1% 1% 2% 2%

Ganska orolig

Mycket orolig

A8. Under de senaste sex månaderna, har det hänt att du inte kunnat göra något eller
inte kunnat köpa något som många andra i din ålder gör eller köper för att din familj
inte haft råd?
100%

tjej åk 8
81% 81%

75%

kille åk 8
75%

50%

25%
8% 7%
0%
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11% 12%

Ja, flera gånger

11% 12%

14%

11%

Ja, en gång

Nej

77%

tjej åk 2
kille åk 2

Fritid och kulturliv

B

I Borås ungdomspolitiska program betonas ungas möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som
uppmuntrar mångfald, kreativitet och engagemang. En meningsfull fritid har flera positiva samband,
bland annat för ungas psykiska hälsa, men även för den sociala utvecklingen. Det är viktigt att
fritidsutbudet innefattar många olika möjligheter för olika åldrar och intresseinriktningar. Det är också
väldigt viktigt se till att fritidsaktiviteterna som erbjuds är tillgängliga för alla samt att säkerställa att
ingen utestängs från en stimulerande och meningsfull fritid. Forskning och tidigare studier visar dock
att vissa grupper av ungdomar i lägre grad deltar i olika typer av fritidsaktiviteter. Bland annat framgår
det att utrikesfödda tjejer, unga med funktionsnedsättning, unga HBTQ-personer och unga med
begränsade ekonomiska resurser i lägre grad är aktiva i fritidsverksamheter och föreningsliv1.
I diagrammet B0 nedan redovisas andelen som svarat att de är nöjda med sin fritid generellt. Vad som
framgår är att en hög andel svarar att de är ganska eller mycket nöjda. Det framgår också att killar är
nöjdare än vad tjejer är med fritiden totalt sett.
Hur mycket det finns att göra
I lupp-enkäten ställs en fråga gällande hur mycket eller lite det finns att göra på fritiden i Borås, se
diagram B1 på följande sida. Totalt svarar 76 % av högstadieungdomarna och 67 % av
gymnasieungdomarna att det finns väldigt eller ganska mycket att göra. Högstadiekillarna är nöjdast
med fritidsutbudet. Det framgår också att killar i båda årskurser är nöjdare med fritidutbudet än vad
jämnåriga tjejer är.
Som det framgår i diagram B1a har andelen killar som anser att det finns mycket eller ganska mycket att
göra inte förändrats märkbart sedan år 2008. Däremot har andelen tjejer som svarat detsamma minskat,
från 75 % år 2014 till 66 % i årets resultat. Könsskillnaderna har således blivit klart större i frågan
jämfört med år 2014 och tidigare års lupp-resultat.
B0. Hur nöjd eller missnöjd är du med ditt liv när det kommer till din fritid?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
100%

tjej åk 8

93%

87%

86%
79%
75%

kille åk 8
tjej åk 2
kille åk 2

50%

25%

0%

Fritiden

1 MUCF 2014: Fokus 14 - Om ungas fritid och organisering
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B1. Hur mycket eller lite tycker du att det finns att göra på fritiden?

100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2
48%

50%

42%

38%

45% 47%
32%

25%

26%

23%

22%

17%

23%
17%
7%

0%

Väldigt mycket

Ganska mycket

Ganska lite

3%

6% 4%

Väldigt lite/
ingenting

B1a. Andel som svarat att det finns ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket att göra på
fritiden: Utveckling över tid

80%

tjej totalt
78%

78%

76%

76%
75%

77%

Kille totalt = kille
åk 8 + kille åk 2

71%

70%

kille totalt

66%

Tjej totalt = tjej åk
8 + tjej åk 2
Detta gäller löpande
i rapporten!

60%
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2008

2012

2014

2017

Orsaker att avstå från fritidsaktiviteter
Ungdomarna fick ta ställning till några påståenden om fritidsutbudet. Resultaten utifrån dessa frågor
kan hjälpa att avgöra huruvida det finns några hinder som begränsar ungdomarnas fritid. Som det
framgår i diagram B2 nedan svarar 9 % av ungdomarna i årskurs 8 och 14 % av ungdomarna i årskurs 2
att det ”stämmer helt” att det finns saker att göra men att det kostar för mycket, dvs. någon form av
ekonomiska hinder. Andelen som svarat att detta ”stämmer delvis” är drygt 30 %. Vad som också
framgår är att lite mer än hälften av ungdomarna, svarar att det ”stämmer delvis” att det som finns inte
intresserar dem. 8 % svarar att detta ”stämmer helt”. På högstadiet är det vanligare att man inte får
delta i fritidsaktiviteter på grund av att familjen säger nej. 29 % av högstadieungdomarna svarar att
detta stämmer helt eller delvis.
B2. Hur stämmer dessa påståenden in på dig?
Det finns saker att göra men
inget som intresserar mig

åk 8
åk 2

Det finns saker att göra men
det kostar för mycket

8%

54%

38%

åk 8
Det finns saker att göra men
min familj säger att jag inte får
åk 2
delta

Det finns saker att göra men
jag kan inte ta mig dit

8%

49%

43%

10% 3%

87%

åk 8

60%

åk 2

59%

åk 8

10%

20%

Stämmer inte alls

30%

33%

8%

30%

9%
14%

36%

50%
0%

6%

33%

61%

åk 2

4%

25%

71%

40%

50%

Stämmer delvis

60%

70%

80%

90%

100%

Stämmer helt

Vad ungdomarna gör och hur ofta
I diagram B3 på följande sida redovisas vilka aktiviteter ungdomarna regelbundet (minst en gång i
veckan) sysselsätter sig med. En stor andel av ungdomarna tränar/idrottar, läser, är ute i naturen eller gör
annat än det som listas i frågan. De som svarade ”annat” kunde i fritext specificera vad de brukar göra.
Här nämns framför allt att umgås med vänner/familj, titta på serier/film, plugga eller sova. Några
könsskillnader framgår och den största gäller spelandet av online-, data- eller tv-spel. En klart högre
andel av killarna spelar online- tv- eller dataspel minst en gång veckan, totalt 85 % att jämföra mot 27
% bland tjejerna. Killar svarar även i något högre grad att de minst en gång i veckan tränar eller idrottar.
Tjejer svarar däremot i högre utsträckning än killar att de spelar teater, gör musik eller dansar samt
skapar (foto, film, teckna med mera). I tabell B3a på följande sida redovisas samma fråga, men här visas
andelen som svarat att de aldrig gör de listade aktiviteterna. Även här ses könsskillnader. Killar har i
högre grad än tjejer svarat att de aldrig gör kulturrelaterade aktiviteter, så som att gå på teater, gå på
konsert, spela teater göra musik/dansa eller fota/filma/teckna m.m.
Vid en fördjupad analys av fråga B3 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde.
Andelen som tränar/idrottar minst en gång i veckan är lägst i Hulta och Norrby (där 58 % svarar att de
tränar minst en gång i veckan) i övriga områden är andelen runt 70 % eller högre. Det finns också
skillnader utifrån bostadsområde avseende hur ofta man besöker fritidsgårdar. Andelen som aldrig
besöker fritidsgårdar är högst i Centrum (76 %) och Sandhult (74 %) medan den är lägst i Viskafors,
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Dalsjöfors och Hässleholmen där omkring 40 % svarar att de aldrig besöker fritidsgårdar. Det framgår
också att unga som bor i Norrby i lägre grad än övriga unga är ute i naturen på fritiden. 23 % av unga
som bor i Norrby svarar att de är ute i naturen minst en gång i veckan - i övriga bostadsområden är
andelen runt 50 % eller högre.
B3. Hur ofta gör du följande saker på din fritid?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare
39%

Annat
Går på match eller annat idrottsevenemang

12%

Går på museum eller utställning

1%
1%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning

1%
1%

Går på konsert

1%
1%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande

24%

50%
55%
9%
12%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller
liknande

44%
52%

Spela online-, data- eller tv-spel
Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver,
pysslar, syr eller liknande
Spelar teater, gör musik eller dansar

tjej total

20%
12%

Är ute i naturen
Besöker bibliotek

kille total

48%

85%

27%
16%
17%

31%
28%
80%
73%

Tränar/idrottar

0%

25%

50%

75%

100%

B3a. Andel som svarat att de ”aldrig” gör följande aktiviteter:
Tjej totalt

Kille totalt

8%

8%

Spelar teater, gör musik eller dansar

43%

61%

Håller på med foto, film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande

26%

47%

Spela online-, data- eller tv-spel

35%

5%

Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande

11%

20%

Besöker bibliotek

36%

40%

8%

10%

Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande

64%

52%

Går på konsert

37%

58%

Går på teater, musikal eller dansuppvisning

54%

70%

Går på museum eller utställning

53%

48%

Går på match eller annat idrottsevenemang

31%

24%

Tränar/idrottar

Är ute i naturen

Var ungdomarnas träffas
Ungdomarna svarade även på en fråga om var de brukar träffa sina kompisar på fritiden, se diagram B4
på följande sida. En stor andel, 71 % av killarna och 85 % av tjejerna, träffas hemma hos varandra.
Tjejer träffar sina kompisar hemma, på centrum/i stan, på café och i galleria/köpcentrum i högre grad
än killar. Killar träffar däremot kompisarna utomhus, på sociala medier och i idrottshall/sporthall i
högre grad än vad tjejer gör.
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B4. När du träffar dina kompisar på fritiden, var brukar ni då vara?
Någon annanstans

6%

kille total

12%

Utomhus

30%

I centrum/på stan
3%

I galleria eller i köpcentrum

54%

14%
16%
20%

På en restaurang, pub, bar eller liknande
7%

På ett café
I en idrottshall/sporthall eller på annat ställe i
samband med idrott
I en föreningslokal

tjej total

42%

26%

24%
14%

31%

3%
2%
13%
8%

På ungdomens hus, fritidsgård eller liknande
På sociala medier på internet

29%

37%
71%

Hemma hos varandra

0%

25%

50%

75%

85%

100%

Saknas fritidsaktiviteter?
Totalt svarar 24 % av högstadieungdomarna och 32 % av gymnasieungdomarna i Borås, att de tycker
att det saknas fritidsaktiviteter där de bor. Ungdomar i årskurs 2 svarar alltså i något högre grad än unga
i årskurs 8 att det saknas aktiviteter.
Vid en fördjupad analys av fråga B5 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde.
Andelen som svarat ”ja” är högst i gruppen som till stor del består av svar från unga i andra kommuner
(39 %), i Viskafors ( 36%) och i Fristad (34 %). Andelen som saknar fritidsaktiviteter är lägst i
Brämhult och Norrby, där 14-16 % svarar ”ja”.
B5. Tycker du att det saknas fritidsaktiviteter där du bor?
100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2

50%

25%

0%

22%

33%

27%

andel "ja"

31%
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Vilka aktiviteter som saknas
B5b. Vad är det för fritidsaktiviteter du saknar?

Ungdomarna kunde även i fritext skriva vad för fritidsaktiviteter de saknar. Många nämner att de saknar
någon form av mötesplatser för unga. Det som tas upp är fritidsgårdar, men även andra former av
mötesplatser där de kan umgås med vänner och pröva nya saker. Mötesplatser efterfrågas både inomhus
och utomhus. Flera ungdomar kommenterar också saker som har med idrott/sport/motion att göra.
Exempelvis efterfrågas fler fotbollsplaner, dans, gym och badhus. Flera nämner också ”sporter” utan att
vidare specificera vad för sporter. Därtill efterfrågas lika former av kulturrelaterade aktiviteter, så som
teatergrupper eller musikhus. Några kommentarer berör också att det finns aktiviteter, men att det inte
finns kollektivtrafik så att de kan ta sig till/från aktiviteterna. Vad som även tas upp av några är att
utbudet idag inte är anpassat ungdomar i deras ålder – det påpekas exempelvis att det finns mycket att
göra för barn upp till 10 år och för unga över 18 år, men inte för unga i åldern däremellan. Några
kommentarer berör att aktiviteterna behöver vara billigare eller att det borde finnas med saker att göra
som är gratis. Några utvalda citat redovisas nedan:

”Jag tycker det skulle varit roligt med fler mötesplatser för ungdomar,
där man kan träffas och umgås. Där det kan finnas till exempel ett
cafe och att det kan anordnas aktiviteter mm”
”Då jag bor lite utanför stan så är det ofta svårare att ta sig in till
centrum där det finns saker att göra.”
”Det finns endast fritidsaktiviteter för de som har gått i det sen de var
små. Vill man börja i något nytt exempelvis brottning eller teater är
det inte ett alternativ om man är över 15. Det finns nästan inga
nybörjargrupper.”
”Fritidsaktiviteter med musik, fotografi och konst”
”Aktiviteter som inte kostar en halv förmögenhet eller åtminstone
närmare förbindelser så man kan ta sig till och från aktiviteter”
”Jag skulle gärna vilja ha mer än fotboll (simning, amerikansk fotboll
och go-cart)”
Medlemskap i föreningar
I Sverige har andelen unga som är medlemmar i en förening eller anger att de har ett intresse för ett
föreningsmedlemskap minskat de senaste åren. Föreningslivet i Sverige når inte en lika stor andel unga
som det gjort tidigare och unga är även i lägre utsträckning med i flera föreningar. Ju äldre
undersökningsgruppen är bland 10–19 åringar, i desto högre grad gäller detta1. 62 % av
högstadieungdomarna och 49 % av gymnasieungdomarna i Borås anger att de är medlemmar i en
förening, se diagram B6 på följande sida. Det framgår att tjejer är föreningsmedlemmar i lägre grad än
killar. Lägst andel föreningsmedlemmar finns bland tjejer i årskurs 2, där 47 % svarar ja. År 2014
svarade 64 % av högstadieungdomarna och 58 % av gymnasieungdomarna i Borås att de var
medlemmar i någon förening, andelen har således minskat.
Vid en fördjupad analys av fråga B6 framgår det att det finns vissa skillnader utifrån bostadsområde. I
Dalsjöfors och Fristad är andelen som är medlemmar högst (73-67%) medan den är lägst i
Hässleholmen och Hulta (37 % respektive 39 % av unga som bor där är medlemmar i en förening).
1 MUCF 2014: Fokus 14: Ungas fritid och organisering
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B6. Är du medlem i någon förening?
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B6a. Andel som svarat att de är föreningsmedlemmar
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En jämställd och tillgänglig
fritid för alla?
I Borås ungdomspolitiska program, som rör fritid och kulturliv, betonas vikten av mångfald och
kreativitet. Vad som också framhålls är ifrågasättandet av normer, att skapa en tillgänglig fritid för alla
samt att på olika sätt ta tillvara på ungas åsikter/idéer. Utifrån lupp-resultatet kan vi se att majoriteten av
ungdomarna är nöjda med sin fritid. Vi kan också se att en stor andel tränar/idrottar, läser, är ute i
naturen på fritiden. Vad som däremot också framgår är att det finns skillnader i hur unga upplever sin
fritid och vad de gör och var de umgås beroende på vilken bakgrund de har. Det finns bland annat
skillnader i hur unga i Borås upplever sin fritid utifrån kön. Killar är nöjdare med sin fritidssituation än
vad tjejer är. Utöver kön framgår det genom sambandsanalyser att det även finns andra bakgrundsfaktorer som samvarierar med fritidssituationen.

38 % av unga med funktionsnedsättning eller långvarig

sjukdom saknar fritidsaktiviteter där de bor
Bland unga utan funktionsnedsättning/sjukdom svarar 27 % att de saknar aktiviteter. De som har
en funktionsnedsättning är också mindre nöjda med fritiden totalt sett samt mindre nöjda med
fritidsutbudet. Dessa ungdomar anger i högre grad olika hinder som har med ekonomi, avstånd/
tillgänglighet/kollektivtrafik samt hinder som handlar om deras egna intressen inte matchar
utbudet. Unga med funktionsnedsättning svarar även i högre grad än övriga ungdomar att de
aldrig går på konsert, museum eller teater.

45 % av unga med sämre självskattad hälsa svarar att de är
1

missnöjda med sin fritid
Andelen som har en bra hälsa och som är missnöjda med sin fritid är endast 10 %. Hälsa
samvarierar således tydligt med synen på fritidssituationen. Unga som har en sämre självskattad
hälsa eller som regelbundet är nedstämda svarar i högre grad att det finns hinder i fritiden; dels
hinder som har med ekonomi och avstånd/kollektivtrafik att göra, men även att det inte finns
saker som motsvarar deras intressen. Detta undersöks inte i lupp-enkäten, men ohälsa kan i sig
vara ett hinder för att unga ska kunna ta del av en meningsfull fritid2.

37 % av unga som oroar sig för familjens ekonomi svarar att de
är missnöjda med sin fritid
Andelen som inte oroar sig för familjens ekonomi och som är missnöjda med sin fritid är endast
12 %. De unga som oroar sig för ekonomi eller har minst en förälder utanför arbetsmarknaden
har i högre grad än övriga angett ekonomiska hinder dvs. att ”det finns saker att göra men de
kostar för mycket”.

42 % av unga med utomeuropeisk bakgrund är medlemmar i en

förening
Andelen unga med övrig bakgrund som är medlemmar i en förening är högre, 59 %. Vid en
analys av de ungdomar som besöker kommunens mötesplatser (bibliotek och fritidsgårdar)
framgår det att unga med utomeuropeisk bakgrund i högre grad än unga med övriga bakgrunder
besöker mötesplatserna minst en gång i månaden. Bland unga med utomeuropeisk bakgrund
svarar 32 % att de besöker fritidsgård och/eller bibliotek minst en gång i månaden. Motsvarande
andel bland unga med svensk, nordisk eller europeisk bakgrund är 14 %.
1 Andelen som svarat att de har en mycket dålig eller ganska dålig hälsa
2 MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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Hälsa och trygghet

C

Att så många unga som möjligt får trygga uppväxtvillkor möjliggör en bra start i livet och goda
möjligheter att utvecklas. Utsatthet för mobbning, kränkningar, trakasserier och våld påverkar hälsan
och känslan av trygghet hos unga. MUCF konstaterar att en av de faktorer som påverkar ungas hälsa i
störst utsträckning är om man under den senaste tiden har blivit utsatt för någon form av mobbning,
men även andra former av utsatthet tas upp (hot, misshandel, utnyttjande)1. Otrygghet och utsatthet
kan även påverka den utsattes möjligheter kunskapsutveckling i skolan och således potentiellt påverka
möjligheterna för individen i framtiden. Att få bukt med denna typ av problem är därmed viktigt ur
flera perspektiv.
Utsatthet för brott och otrygga situationer
I enkäten ställdes en fråga om man blivit utsatt för någon otrygg situation de senaste sex månaderna.
Som det framgår i diagram E1 är det totalt sett en relativt låg andel som svarar att de blivit utsatta för
misshandel, runt 5 % totalt. Att ha blivit utsatt för hot eller stöld är klart vanligare. 24 % av
högstadieungdomarna och 16 % av gymnasieungdomarna uppger att någon hotat dem under det
senaste halvåret. Av tjejerna i årskurs 8 är det vidare 6 % som svarar att de blivit utsatta för sexuellt våld/
utnyttjande, motsvarande andel bland gymnasietjejerna är 10 %. Bland killarna har 1-3 % svarat att de
blivit utsatta för sexuellt våld eller utnyttjande.
I diagram E1a på följande sida redovisas samma fråga, men här redovisas andelen ungdomar som
upplevt minst en otrygg situation det senaste halvåret. Andelen som utsatts är högst bland
högstadiekillarna.
E1. Nu vill vi att du tänker tillbaka på de senaste sex månaderna. Har något av detta
hänt dig? Andel som svarat ”ja”
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tjej åk 2

75%

kille åk 2

50%

25%

21%

26%
14%

0%

17%

Någon har hotat
mig

22%
12%

7%

12%

Någon har stulit
från mig

5% 6% 5% 5%

Jag har blivit
utsatt för
misshandel

1 MUCF 2007: Fokus 07: En analys av ungas hälsa och utsatthet
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E1a. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för minst en av de otrygga
situationerna: hot, misshandel, stöld, sexuellt våld/utnyttjande
100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2

50%
37%
25%

27%

23%

25%

0%

I diagram E1b nedan redovisas andelen som utsatts för otrygga situationer per bostadsområde och kön.
Det framgår att det finns relativt tydliga skillnader, speciellt avseende utsatthet för hot och stöld bland
killar. Killar som utsatts för stöld och hot är högst i Hässleholmen och Ekås. Högst andel tjejer som
svarar att de blivit hotade finns däremot i Centrum och Göta.
E1b. Andel som under de senaste sex månaderna utsatts för otrygga situationer:
Per bostadsområde och kön
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Trygghet
Ungdomarna fick svara på en fråga om hur trygga de upplever att de är på olika fysiska platser i
kommunen. Som det framgår i diagram E2 nedan är en hög andel, drygt 90 %, alltid eller oftast
trygga hemma, i bostadsområdet, på träningen, på väg till eller från skolan samt i skolan.
På stan/i centrum och i kollektivtrafiken är ställen där ungdomarna känner sig mindre trygga, och
framför allt gäller detta tjejerna. Det framgår också att högstadietjejerna känner sig något mindre
trygga än övriga i skolan samt på väg till/från skolan.

E2. Hur ofta känner du dig trygg på följande ställen?*
Andel som svarat att de ”alltid” eller ”oftast” är trygga
På ungdomens hus, fritidsgård eller
liknande
På träningen eller annan organiserad
fritidsaktivitet
På internet
På buss, tåg eller liknande
På stan eller i centrum
I skolan
På väg till eller från skolan
I mitt bostadsområde
I hemmet

85%
82%
84%
80%
93%
93%
94%
92%
89%
84%
92%
85%
88%
78%
90%
75%
87%
79%
89%
77%
93%
93%
91%
86%
93%
93%
95%
89%
93%
93%
95%
94%
95%
95%
98%
97%

kille åk 2
tjej åk 2
kille åk 8
tjej åk 8

0%
25%
50%
75%
100%
*Siffrorna i diagrammet och tabellen ovan visar endast de som svarat på frågan, dvs.
svarsalternativet ”ej aktuellt” är borträknat på alternativen ”på ungdomens hus, fritidsgård” samt
”på träningen eller annan fritidsaktivitet”. Andelen som svarat ”ej aktuellt” på
fritidgårdsalternativet är 49 %. Andelen som svarat vet ej på träning/fritidsaktivitet är 20 %.
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Trygghet i bostadsområdet
Frågan om trygghet i bostadsområdet har även analyserats geografiskt, se kartan nedan. Vad som
framgår är att unga som bor i Hässleholmen känner sig mindre trygga i bostadsområdet än vad unga i
övriga bostadsområden gör. Även i Hulta och Norrby är unga något mindre trygga.
I Sandhult, Ekås och Sandared/Sjömarken är andelen som svarat att de sällan eller aldrig är trygga
endast 0-2 %.

E2. Hur ofta känner du dig trygg i ditt bostadsområde?
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”
*Obs! Endast de områden med fler än 24 svar redovisas

Andel otrygga
Nivåer
0-2%
2-5%
5 - 10 %
10 - 15 %
15 - 20 %
20 - 30 %
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I tabellen nedan redovisas fråga E2 per kön och bostadsområde. Det framgår bland annat att unga som
bor i vissa bostadsområden känner sig mindre trygga på flertalet platser i kommunen. Detta gäller
framför allt unga som bor i Hässleholmen, Hulta och Norrby. Det framgår vidare att tjejer som bor i
Hässleholmen är minst trygga i kollektivtrafiken medan tjejer som bor i Dalsjöfors känner sig minst
trygga på stan/i centrum.
Avseende frågan ”i mitt bostadsområde” framgår det att i Hässleholmen känner sig killar och tjejer
otrygga i lika stor grad. I Sjöbo, Norrby, Hulta, Göta och Dalsjöfors är det framför allt tjejer som
känner sig mindre trygga.

E2. Hur ofta känner du dig trygg i på följande ställen?
Andel som svarat ”sällan” eller ”aldrig”

23

Mobbning och trakasserier
I denna del redovisas frågor som rör utsatthet för mobbning och trakasserier. Som tidigare nämnt är
utsatthet för mobbning något som tydligt påverkar hälsan. Vad som framgår är att 34 % av tjejerna i
årskurs 8 och 27 % av tjejerna i årskurs 2 har blivit mobbade eller trakasserade enstaka gånger eller en
längre period det senaste halvåret. Andelen killar som svarar detsamma är 19 % i årskurs 8 och 14 % i
årskurs 2. Det finns således en tydlig könsskillnad i denna fråga.
Andelen som svarar att de utsatts för mobbning är på en liknande nivå i Borås som i rikssnittet, där 30
% av högstadieungdomarna och 20 % av gymnasieungdomarna svarar att de utsatts enstaka gånger eller
längre period. Friends konstaterar i en rapport att var femte elev i årskurs 6-9 har blivit utsatt för
mobbning/kränkningar av andra elever på skolan under det senaste halvåret. Könsskillnaderna, det vill
säga att tjejer är mer utsatta i skolan, uppmärksammas också i denna rapport1.
I diagram E3a på följande sida redovisas andelen som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier
över tid. Däremot har svarsalternativen ”Ja, under längre period” samt ”Ja, enstaka gånger” slagits ihop i
årets resultat. Tidigare år har endast svarsalternativen ”ja” och ”nej” funnits. Detta kan således påverka
resultatet och är därmed viktigt att ha i åtanke. Andelen utsatta tenderar ha ökat något sedan tidigare år,
speciellt bland tjejerna.
En klar majoritet, runt 70 % totalt av de som utsatts för mobbning svarar att det skett i skolan, se
diagram E3b på nästa sida. 20 % av killarna och 30 % av tjejerna svarar att det hände på internet/i
mobilen.

E3. Under de senaste sex månaderna, har du blivit mobbad, trakasserad eller utfryst?
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1 Friendsrapporten 2017
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23%
11%
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E3a. Andel som svarat ”ja” på frågan om mobbning/trakasserier/utfrysning
Utveckling över tid**
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**OBS! 2014 och tidigare fanns endast alternativen ”ja” och ”nej”. I årets enkät fanns ”ja,
längre period, ”ja, enstaka gånger”, ”nej”. I diagrammet ovan är dessa sammanslagna. Detta
påverkar troligvis jämförbarheten.
E3b. Var blev du mobbad, trakasserad eller utfryst?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för mobbning/trakasserier/utfrysning
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Orättvis behandling
Ungdomarna fick även ange om de blivit orättvist behandlade på ett sätt som gjort att de mått dåligt. 42
% totalt har svarat att de blivit orättvist behandlade flera gånger eller någon gång under det senaste
halvåret. Det är en klart större andel tjejer än killar som svarat att de blivit orättvist behandlade.
Andelen som svarat att de utsatts för orättvis behandling tenderar att gradvis har ökat över tid sedan år
2012.
E4. Har du de senaste sex månaderna, har du upplevt att du har blivit orättvist behandlad på ett sätt så att du har mått dåligt?
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E4a. Andel utsatta för orättvis behandling (flera gånger + någon gång)
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Som det framgår i diagram E4b, som endast de som utsatts för orättvis behandling svarade på, har
majoriteten svarat att de blivit orättvist behandlade av andra elever/ungdomar eller personal på skolan.
38 % totalt av de som utsatts vet inte varför de blev orättvist behandlade, se diagram E4c. 15 % totalt
svarar att det var på grund av kön och 17 % på grund av utseende. Vidare svarar 8 % totalt att de blivit
orättvist behandlade på grund av sin etniska tillhörighet.
E4b. Vem eller vilka har du känt dig orättvist behandlad av?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling

kille total

3%
3%

Personal inom annnan verksamhet

tjej total

8%
6%

Personal inom organisation eller förening (t ex
tränare eller ledare)

4%
3%

Personal inom socialtjänsten

7%
3%

Personal inom polisen/rättsväsendet

3%
4%

Personal inom sjukvården

1%
1%

Personal inom fritidsgård eller liknande

36%
33%

Personal inom skolan
19%
19%

Annan person

13%

Familj/släkt

24%
51%

Andra elever eller ungdomar

0%

25%

62%

50%

75%

100%

E4c. Av vilken eller vilka orsaker tror du att du blev orättvist behandlad?
Besvarades endast av de som svarat att de utsatts för orättvis behandling
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Mellan 76-83 % av ungdomarna vet vart de kan vända sig om de blir illa behandlade eller mår dåligt.
Något fler tjejer än killar vet vart de kan vända sig.
Andelen som vet vart de kan vända sig är relativt jämn per bostadsområde men andelen som svarar ”nej”
är något högre bland unga som bor i Göta (30 %).
E5. Vet du vart du kan vända dig för att få stöd om du skulle bli illa behandlad eller må
dåligt?
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Vad samvarierar med
ungas utsatthet?
I Borås ungdomspolitiska program finns det mål om att alla unga ska må bra, bli bekräftade och känna
sig trygga. Det nämns även att man ska arbeta normkritiskt i frågor som handlar om utsatthet för
mobbning och diskriminering.
I detta avsnitt har det framgått att kön samvarierar vad gäller utsatthet för mobbning och orättvis
behandling. Det har även framgått att det avseende otrygghet och utsatthet för hot/misshandel/stöld
och sexuellt våld, finns skillnader utifrån var i kommunen ungdomarna bor. Utöver dessa skillnader
finns det andra bakgrundsvariabler och frågor som samvarierar med utsatthet:

43% av unga med en funktionsnedsättning/sjukdom har blivit
utsatta för mobbning eller kränkningar en längre period eller
enstaka gånger det senaste halvåret

Motsvarande andel bland de som inte har någon funktionsnedsättning/långvarig sjukdom är 20
%. Unga med funktionsnedsättning svarar också i högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld
och sexuellt våld det senaste halvåret. Unga med funktionsnedsättning känner sig också mindre
trygga på olika platser i kommunen i jämförelse med övriga ungdomar.

20%
av unga som inte definierar sig själva som heterosexuella
svarar att de blivit orättvist behandlade flera gånger
Bland unga som definierar sig som heterosexuella svarar 10% att de blivit orättvist behandlade
flera gånger. De som inte definierar sig som heterosexuella svarar i högre grad än andra att de
utsatts för orättvis behandling på grund av sin sexuella läggning, kön eller könsidentitet. De svarar
även i något högre grad än övriga att de utsatts för hot, stöld och sexuellt våld. De känner sig
också mindre trygga än övriga ungdomar på flera platser i kommunen.

50% av de som har en sämre självskattad hälsa har utsatts för

mobbning eller kränkningar en längre period eller enstaka gånger
Bland övriga är motsvarande siffra 21 %. Hälsa och utsatthet samvarierar tydligt. Även avseende
nedstämdhet finns samband. Bland de som är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare svarar
42 % att de utsatts för mobbning, att jämföra med 17 % bland övriga.

45% av de unga som svarat att de har en negativ framtidstro

har utsatts för mobbning eller kränkningar en lägre period eller
enstaka gånger
Bland de med positiv framtidstro är andelen som utsatts för mobbning 22 %. Framtidstro
samvarierar även med utsatthet för otrygga situationer (hot, stöld, våld och sexuellt våld). Bland
unga med negativ framtidstro svarar exempelvis 41 % att de utsatts för hot, medan andelen unga
med positiv framtidstro som svarar att de blivit hotade är 18 %.
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Hälsa
I lupp-enkäten finns även ett avsnitt som rör ungas hälsa. En god hälsa tidigt i livet leder till att unga
kan skapa goda sociala relationer och tillgodogöra sig utbildning. Detta påverkar i sin tur bland annat
möjligheterna till trygghet, arbete och inkomst. Ungas hälsa är därför avgörande för flertalet andra
aspekter senare livet. Idag finns det dock stora skillnader i ungas hälsa, bland annat utifrån om man är
kille eller tjej, vilken bakgrund man har och familjens ekonomiska situation. Det finns också
hälsoskillnader mellan personer i särskilt utsatta situationer och den övriga befolkningen. Särskilt tydliga
är dessa skillnader för personer med funktionsnedsättning, HBTQ-personer och vissa nationella
minoriteter1.
Ungas hälsa, i synnerhet den psykiska hälsan, har uppmärksammats i ett flertal rapporter under 2000talet. Det konstateras att de flesta ungdomar i Sverige mår bra, men att psykisk ohälsa och
psykosomatiska besvär har ökat betydligt de senast årtiondena, för att under den senaste åren ha stannat
på en relativt konstant och hög nivå i jämförelse med resten av befolkningen2. Ungas psykiska hälsa är
därför även ett av de prioriterade områdena i den nationella ungdomspolitiken. I Borås
ungdomspolitiska program är hälsa och trygghet ett fokusområde, där man betona att alla unga ska
kunna må bra, bli sedda och bekräftade.
Relationer och nöjdhet med livet
Familje- och kompisrelationer samt andra sociala nätverk är bestämningsfaktorer som även påverkar en
individs hälsa. Hur individen ser på livet som helhet är en fråga som ofta, med lite olika formuleringar,
även används för att avspegla psykisk hälsa. Det framgår nedan att en hög andel är nöjda med kompisoch familjerelationerna. Andelen nöjda är något lägre avseende livet i sin helhet, speciellt bland tjejerna.

F0. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel som svarat ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”

100%

92%
82%

87%

92%

95%

90%

94%

90%

95%

91%

94%

81%

kille åk 2

50%

25%

Livet i sin helhet

Familjen

Kompisar

1 SOU 2016:55, Mörk, Sjögren & Svaleryd 2014: Hellre rik och frisk – om familjebakgrund och barns hälsa
2 Regeringens proposition 2013/14:191
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kille åk 8
tjej åk 2

75%

0%

tjej åk 8

Självskattad hälsa
Självskattad hälsa innebär att individer ombeds att själva skatta sitt allmänna hälsotillstånd på en skala.
Den självskattade hälsan är med andra ord ett subjektivt mått. Resultat av detta slag ifrågasätts ibland
på grund av det subjektiva inslaget, men har visat sig stämma väl överens med mer objektiva och
medicinska mått på hälsa1. I Borås svarar totalt 81 % av högstadieungdomarna och 65 % av
gymnasieungdomarna att de mår mycket eller ganska bra. Det är tydligt att tjejer skattar sin allmänna
hälsa som klart sämre än vad killar gör. Forskning visar att det är vanligare att tjejer upplever ohälsa och
psykosomatiska besvär än att killar gör det. Detta reflekteras även i Borås lupp-resultat. 11 % av
högstadietjejerna och 18 % av gymnasietjejerna svarar att de mår ganska dåligt eller mycket dåligt.
Andelen killar som svarar detsamma är 3 % på högstadiet och 7 % på gymnasiet. Som det framgår i
diagram F1a på följande sida har andelen killar som svarat att de mår mycket eller ganska bra ökat
något sedan år 2014. Andelen tjejer som svarar detsamma har dock varit på en konstant nivå sedan
2012.
F1. Under de senaste sex månaderna, hur bedömer du din hälsa, hur du mår eller
känner dig?
100%

75%

tjej åk 8

90%

kille åk 8
79%

73%

tjej åk 2
kille åk 2

56%
50%

26%

25%

16%

14%
7%

0%

Mycket+ganska bra

18%
11%
3%

Varken bra eller dåligt

7%

Ganska+mycket dåligt

F1a. Andel som bedömer sin hälsa som mycket eller ganska bra: Utveckling över tid
90%
80%
70%

80%
74%

60%

84%

80%

78%

65%

65%

63%

2012

2014

2017

tjej totalt
kille totalt

50%
40%
30%
20%
10%
0%

2008

1 Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor i Sverige 2013-2014
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Psykiska och somatiska besvär
Ungdomarna fick svara på frågor om hur ofta de upplever olika psykiska och somatiska besvär så som
stress, huvudvärk, ont i magen, sömnsvårigheter och nedstämdhet. Enligt MUCF indikerar förekomsten
av besvär ohälsa om de förekommer flera gånger i veckan eller oftare under en längre period. Liknande
kategorisering görs i Folkhälsomyndighetens undersökning ”Hälsa på lika villkor”.
I diagrammet F2 redovisas andelen ungdomar som har de listade besvären regelbundet, det vill säga flera
gånger i veckan eller oftare. En relativt stor andel av både tjejer och killar uppger att de har problem
med stress, och detta gäller framförallt tjejerna. 61 % av tjejerna i årskurs 2 och 56 % av tjejerna i
årskurs 8 svarar att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare.
I diagram F2a på följande sida redovisas andelen som regelbundet stressar över tid. Bland tjejerna har en
viss minskning skett sedan år 2014. Bland killarna har även en mindre minskning skett sedan år 2014.
Andelen killar som regelbundet stressar kan ses som relativt jämn mellan åren 2008-2017. Andelen
tjejer och killar som upplever att de är stressade flera gånger i veckan eller oftare, är i Borås på en
liknande nivå som i rikssnittet för lupp 2017. Vad gäller övriga psykiska och somatiska besvär framgår
det även att det finns tydliga könsskillnader. Tjejer känner sig exempelvis i klart högre grad än killar
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. I diagram F2b på följande sida redovisas den totala andelen
som svarat att de regelbundet har huvudvärk, ont i magen eller är stressade över tid. En viss minskning
har skett sedan 2014 när det kommer till dessa besvär.
Vid en analys av fråga F2 per bostadsområde framgår det att unga som bor i Viskafors sticker ut något i
resultatet, med en högre andel som rapporterat regelbunden nedstämdhet, 41 %. I övriga områden är
andelen mellan 20-30 %. Denna skillnad ses dock inte avseende övriga besvär eller det självskattade
hälsotillståndet (fråga F1).
F2. Hur ofta har du haft följande besvär under de senaste sex månaderna?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2

61%
56%

50%
40%

27%

25%

10%

0%
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12%

19%

16%
8%

36%

29%

25%

23%
18%

37%

31% 30%
25%
21%

29%
20%19%

12%
7%

Huvudvärk Ont i magen Känt dig
stressad

Känt dig
nedstämd,
deppig eller
nere

Svårt att
somna

Sovit dåligt
på natten

F2a. Andel som svarat att de känner sig stressade flera gånger i veckan eller oftare
Utveckling över tid

70%

tjej totalt
62%

60%
50%

58%

57%

kille totalt

52%

40%
30%

28%

32%

28%

26%

20%
10%
0%
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F2b. Andel med besvär flera gånger i veckan eller oftare: totalnivå
Utveckling över tid

Huvudvärk

60%

Ont i magen

50%
40%

48%
41%

44%

43%

Känt dig
stressad

30%
20%

21%
15%
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18%
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17%
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2014
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10%
0%
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Hoppa över måltider
I diagram F3 nedan redovisas andelen ungdomar som svarat att de hoppar över måltider flera gånger i
veckan eller oftare. En relativt hög andel hoppar över frukosten flera gånger i veckan, 29 % av
högstadieungdomarna och 39 % av gymnasieungdomarna. Det är fler tjejer än killar som regelbundet
hoppar över frukost och lunch.
Vid en fördjupad analys av fråga F3 framgår det att det finns ett samband mellan att tycka att skolmaten
är dålig (se frågan på sida 56) och att hoppa över lunchen regelbundet. Detta samband förklarar inte till
fullo varför lunchen hoppas över, men verkar vara en delförklaring.
F3. Hur ofta händer det att du hoppar över följande måltider?
Andel som svarat ”flera gånger i veckan” eller oftare

kille åk 2

14%

tjej åk 2

16%

Middag/kvällsmat

kille åk 8

13%

tjej åk 8

12%
16%
23%

Lunch

22%
28%
36%
41%

Frukost

26%
31%

0%

25%

50%

75%

100%

Träning och motion
Fysisk aktivitet är relaterat både till fysisk och psykisk hälsa. Andelen skolbarn som uppnår den
rekommenderade mängden fysisk aktivitet (1 timmer per dag enligt WHO) är fortsatt låg i Sverige. Det
är en levnadsvana som inte har förbättrats över tid, konstaterar Folkhälsomyndigheten1.
Vad som framgår i diagram F4 på nästa sida är att 90 % av ungdomarna i årskurs 8 tränar minst en
gång i veckan. I årskurs 2 är andelen något lägre, 69% av tjejerna och 80 % av killarna anger att de
tränar en gång i veckan eller oftare.
I diagram F4a framgår det att andelen killar och tjejer som regelbundet tränar minskat något över tid
bland både killar och tjejer. Bland killarna handlar det dock om små förändringar. Bland tjejerna skedde
en stor förändring mellan 2008 och 2012 i andelen som regelbundet tränar, för att sedan hamna på en
andel om runt 80 % 2012-2014 och 78 % i årets resultat.

1 Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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F4. Hur ofta brukar du träna så att du blir andfådd eller svettas?
Andel som svarat ”en gång i veckan” eller oftare
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tjej åk 8

92%

kille åk 8
80%
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tjej åk 2
kille åk 2
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50%

25%
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F4a. Andel som tränar minst en gång i veckan
Utveckling över tid
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88%

tjej totalt
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Prestationshöjande medel
I lupp-enkäten ställs en fråga om användningen av anabola steroider eller motsvarande medel. 4 % av
killarna och 2 % av tjejerna har en eller flera gånger använt denna typ av medel.

F5. Har du någon gång använt anabola steroider eller andra motsvarande prestationshöjande medel?

98%

100%

96%

tjej total
kille total

75%

50%

25%

0%

1%

2%

Ja, flera gånger

1%

2%

Ja, någon gång

Nej

Alkohol, tobak och snus
Lupp-enkäten innefattar också frågor om hur ofta man röker, snusar och dricker alkohol. I tabell F6 på
följande sida redovisas resultaten för dessa frågor. Vad som framgår i lupp-resultatet är att andelen som
röker minst en gång i veckan i årskurs 8 är 4 % totalt sett. På gymnasiet är det 14 % av tjejerna och 11
% killarna som svarar att de röker minst en gång i veckan. Andelen som röker minst en gång i veckan är
något lägre i år jämfört med år 2014 och tidigare år, se diagram F6a.
Vad gäller frågan om hur ofta man dricker starkare alkohol svarar 44 % av tjejerna och 40 % av killarna
i årskurs 2 att de dricker minst en gång per månad. Andelen högstadieungdomar som svarar detsamma
är lägre, 7-8%. Som det framgår i diagram F6b på sida 38 har andelen unga som dricker minst en gång
per månad minskat över tid.
CAN konstaterar att andelen rökare i Sverige i årskurs 9 tydligt har minskat de senaste åren. I årskurs 2
har det däremot legat på en relativt konstant nivå under 2000-talet, med en viss minskning sedan år
2012. Vad gäller alkohol konstaterar CAN att såväl andelen alkohol-konsumenter som
alkoholkonsumtionen bland svenska elever är på fortsatt historiskt låga nivåer i både årskurs 9 och i
årskurs 2 på gymnasiet 1.

1 CAN: Skolelevers drogvanor 2017
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I diagram F7 framgår det att 3 % av unga i årskurs 8 och 31 % av unga i årskurs 2 svarar att de får
dricka alkohol för sina föräldrar.
F6. Hur ofta brukar du...
tjej åk 8

kille åk 8

tjej åk 2

kille åk 2
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Aldrig

94%
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79%

80%
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99%
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Aldrig
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Hur ofta dricker du så mycket alkohol att du känner dig full?*

*av de som vid något tillfälle druckit alkohol

F6a. Andel som röker minst en gång i veckan
Utveckling över tid*
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Årskurs 2
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8%
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0%
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*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året.
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F6b. Andel som dricker starköl, starkcider, alkoläsk, vin eller sprit minst en gång i
månaden: Utveckling över tid*
60%

Årskurs 8

56%
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Årskurs 2

51%

48%
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40%
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*Obs! 2008 var svarsalternativen något annorlunda. Detta kan påverka jämförbarheten till det året.

F6c. Hur får du oftast tag på alkohol?
Besvarades endast av de som någon gång druckit alkohol
andel 2017
Från kompisar, kompisars syskon, flickvän/pojkvän/partner
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På annat sätt

30%

Från annan vuxen

25%

Tar från mina föräldrar utan att de vet om det

14%

Får från mina föräldrar

12%

F7. Får du dricka alkohol för din/dina föräldrar?
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Ja

Nej

Vet inte

Narkotika
Lupp-enkäten innefattar också frågor om narkotikaanvändning. 4 % av högstadieungdomarna och 9 %
av gymnasieungdomarna svarar att de en eller flera gånger har använt narkotika. I diagram F8a framgår
det att andelen som någon gång använt narkotika minskat sedan år 2012. År 2008 ställdes frågan på ett
annat sätt, vilket gör att den inte är jämförbar.
Som det framgår i diagram F8b på nästa sida är de vanligaste drogerna marijuana och hasch. Observera
att frågan enbart besvarades av de som svarat att de använt narkotika någon gång. 62 % av de som
använt narkotika svarar att de fått tag på det genom någon person på orten medan 18 % har fått tag på
det via någon på en annan ort, se diagram F8c på följande sida. 27 % svarar att de fått tag i narkotikan
på ”annat sätt”.
F8. Har du någon gång använt narkotika?
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F8a. Andel som använt narkotika över tid
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F8b. Vilken eller vilka typer av narkotika har du använt?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
Vet inte
Annan narkotika

5%

total
11%
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F8c. Hur fick du/får du tag på narkotika?
Besvarades endast av de som någon gång använt narkotika
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8%

18%

62%
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Vad samvarierar med
ungas hälsa?
Som tidigare nämnt i avsnittet om trygghet framgår det att hälsa och olika former av utsatthet tydligt
samvarierar. De som utsatts för någon form av mobbning, kränkningar, otrygga situationer som hot,
stöld eller våld, svarar även i klart lägre grad än övriga att de mår bra. Utöver dessa samband framgår det
att ekonomiska förutsättningar, sexuell läggning, funktionsnedsättning/sjukdom och framtidstro även
samvarierar med hälsa.

32 % av unga som är oroliga för sina föräldrars ekonomi
svarar att de har en ganska eller mycket dålig hälsa.

Andelen som svarar att de har en dålig hälsa bland unga och som inte oroar sig för familjens
ekonomi är klart lägre, 8 %. Att de med sämre ekonomiska förutsättningar även har en sämre
hälsa är således tydligt. Det framgår också att 55 % av de som är oroliga för familjens ekonomi är
nedstämda flera gånger i veckan eller oftare. Andelen bland övriga, som inte oroar sig för familjens
ekonomi, är 24 %.

23 % av unga som definierar sig som homo- eller bisexuella,

annat eller som svarat att de inte vill ange sexualitet svarar att
deras hälsa är ganska eller mycket dålig.
Motsvarande siffra bland unga som definierar sig som heterosexuella är 8 %. Unga som inte
definierar sig som heterosexuella är även stressade och nedstämda oftare. Bland unga som inte
definierar sig som heterosexuella svarar 43 % att de är nedstämda flera gånger i veckan eller oftare,
jämfört med 24 % bland de som definierar sig som heterosexuella.

23 % av unga med en funktionsnedsättning eller långvarig
sjukdom svarar att deras hälsa är mycket eller ganska dålig.

Bland unga som inte har en funktionsnedsättning/långvarig sjukdom svarar 8 % detsamma. Unga
med funktionsnedsättning har även mer problem med psykiska och somatiska problem som
stress, nedstämdhet och sömnsvårigheter.

45 % av unga med negativ

framtidstro svarar att de har en
ganska eller mycket dålig
hälsa.

”Fokusera på att
hjälpa ungdomar att
förebygga
psykisk ohälsa!”
Tjej årskurs 2

Bland unga med positiv framtidstro svarar 7 % att de har en
ganska eller mycket dåligt hälsa. Hälsa och framtidstro
samvarierar således även tydligt.
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D

Delaktighet och
inflytande

I Borås ungdomspolitiska program är ungas delaktighet och inflytande ett fokusområde. I programmet
betonas att alla unga ska ha möjlighet att påverka och ha kunskap om sina rättigheter. Ungdomars
inflytande är även ett av de tre prioriterade områdena i Sveriges ungdomspolitiska handlingsprogram.
I utredningen ”Låt fler forma samhället”1 nämns att flera forskare har varnat för att stödet för
demokratin och det politiska engagemanget bland unga i Sverige har sjunkit. Enligt vissa forskare har
unga också lägre politisk kunskap, lägre politiskt intresse och mindre förtroende för de politiska
institutionerna än tidigare generationer. I utredningen kommer man dock fram till att intresset och
engagemanget hos unga har varit relativt stabilt över tid, liksom förtroendet för de politiska
institutionerna och stödet för demokratins värdegrund. Det poängteras också att ungas avståndstagande
från traditionella politiska arenor2 inte behöver vara någonting som enbart är negativt. En del forskare
menar att det kan vara tecken på en sund demokrati att man har ett kritiskt förhållningssätt.
Forskning visar också att unga är lika samhällsintresserade som vuxna. Däremot är förutsättningarna för
unga att delta och påverka ofta sämre på grund av bland annat ålder, utbildning och erfarenhet.
Trösklarna för deltagande kan vara högre då unga ofta har ett svagare politiskt kapital jämfört med
vuxna.3
Intresse för olika frågor
Ungdomarna svarade på frågor om hur intresserade de är av politik, samhällsfrågor i allmänhet och vad
som händer i andra länder, se diagram D1 på följande sida. Det som flest unga i Borås är intresserade av
är vad som händer i andra länder, vilket 64 % av högstadieungdomarna och 61 % av
gymnasieungdomarna anger som mycket eller ganska intressant. Vidare svarar 37 % av unga i årskurs 8
och 54 % i årskurs 2 att de är mycket eller ganska intresserade av samhällsfrågor. Intresset för politik är
något lägre, speciellt i årskurs 8.
Som det framgår i diagram D1a på följande sida har andelen intresserade av vad som händer i andra
länder och samhällsfrågor varit på en relativt jämn nivå över tid. Intresset för politik var dock högst år
2014 (44 % totalt angav då intresse) för att i år ha minskat till 31 % – en liknande nivå som år 2012.

1 SOU 2016:5 ”Låt fler forma framtiden” del A
2 Exempelvis är unga medlemmar i politiska partier i lägre utsräckning än tidigare generationer
3 SKL 2014: Ungas inflytande och delaktighet
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D1. Hur intresserad är du av följande?
Andel som svarat ”mycket intresserad” eller ”ganska intresserad”

100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%
58%

56%
48%

50%
36% 37%
25%

kille åk 2

66% 63% 65%

41%
33%

25% 26%

0%

Politik

Samhällsfrågor i
allmänhet

Vad som händer i andra
länder

D1a. Andel mycket eller ganska intresserade: Totalnivå: Utveckling över tid
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Aktivt samhällsengagemang
Formerna för det politiska engagemanget bland unga har som tidigare nämnts förändrats under senare
år. Antalet unga som väljer att bli medlemmar i politiska partier och som är engagerade i de traditionella
folk-rörelseorganisationerna har minskat. Tidigare nämndes även att det inte nödvändigtvis behöver vara
något negativt, men denna utveckling leder samtidigt till att färre unga får erfarenheter av den
representativa demokratins beslutsprocesser, som exempelvis gemensamt beslutsfattande. Dessa
erfarenheter är viktiga och ses som bidragande till känslan av delaktighet, tillhörighet och
ansvarstagande1.
I lupp-enkäten ställs inte någon fråga om politiskt engagemang i partier, men däremot finns en fråga om
ungdomarna gjort någon aktiv politisk handling under det senaste året. Vad som framgår i diagram D2
är att Internet och sociala medier är den arena som ungdomarna använt sig av i störst utsträckning. 31
% av unga i årskurs 2 och 18 % av unga i årskurs 8 har gillat/delat inlägg om samhällsfrågor eller politik
det senaste året. Vidare svarar 14 % totalt att de diskuterat samhällsfrågor/politik på internet det senaste
året. Medborgarförslag samt att kontakta politiker/tjänsteman har en klart lägre andel gjort under det
senaste året.
D2. Under de senaste 12 månaderna, har du gjort något av följande?
Andel som svarat ”ja”
28%
34%

Gillat/delat inlägg om samhällsfrågor/
politik på internet

tjej åk 2

15%
21%

kille åk 8

13%
16%
9%
13%

Diskuterat samhällsfrågor/politik på
forum eller bloggar på internet

kille åk 2

tjej åk 8

9%
15%

Deltagit i demonstration

Skrivit ett förslag (medborgarförslag)
till kommunens politiker

3%
4%
2%
3%
3%
1%
6%
8%
3%
4%

Tagit kontakt med någon politiker,
tjänsteman eller beslutsfattare i
kommunen

0%

25%

50%

75%

100%

Möjligheter att påverka
En viktig faktor för att kunna öka ungas delaktighet i kommunen och samhället är att unga faktiskt ser
att de har möjligheter att få sin röst hörd. I Borås svarar 20 % av högstadieungdomarna och 25 % av
gymnasieungdomarna att de ser att de har en ganska eller mycket stor möjlighet att framföra sina
åsikter, se diagram D3 på följande sida. Det framgår inte i diagrammet, men en relativt stor andel,
cirka 45 %, har på denna fråga svarat ”vet ej”. Andelen som svarat ”mycket små möjligheter” eller
”ganska små möjligheter” är 35 % i årskurs 8 och 29 % i årskurs 2. Andelen unga som ser sig ha
möjligheter att föra fram sina åsikter har ökat sedan år 2008, se diagram D3a på följande sida. Jämfört
med resultatet år 2014 syns däremot inga större förändringar. Genom en fördjupad analys av fråga D3
kan vi se att unga med negativ framtidstro ser mindre positivt på sina möjligheter (17 % svarar att de sig
ha mycket små eller inga möjligheter). Bland de med positiv framtidstro är motsvarande andel 9 %.
1 Kommittédirektiv 2014:111
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D3. Vilka möjligheter har du att föra fram dina åsikter till dem som bestämmer i
kommunen? Andel som svarat ”mycket stora” eller ”ganska stora” möjligheter
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tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2

50%

25%

0%

18%

21%

23%

28%

Andel som svarat "Mycket stora" eller "ganska stora"

D3a. Andel som ser sig ha mycket eller ganska stora möjligheter: Utveckling över tid
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Vill vara med och påverka
Ungdomarna svarade på en fråga om de vill vara med och påverka i frågor som rör Borås. Vad som
framgår är att viljan inte direkt påverkas av synen på möjligheterna. Det är nämligen så att en stor
andel, 43 % av högstadieungdomarna och 52 % av gymnasieungdomarna, svarar att de vill vara med
och påverka. Tjejer är mer intresserade av att vara med och påverka än vad killar är.
I diagrammet D4a på följande sida redovisas andelen som svarat att de vill vara med och påverka över
tid. Andelen som vill påverka är något högre i årets resultat jämfört med år 2014, men skillnaderna är
små.
D4. Vill du vara med och påverka i frågor som rör din kommun?
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tjej åk 8
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57%
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D4a. Andel som vill påverka i kommunen: Utveckling över tid
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De som svarade att de vill påverka i kommunen fick en följdfråga gällande vem de skulle vända sig till
om de vill påverka något. En relativt stor andel, 40 % av tjejerna och 36 % av killarna svarar att de inte
vet vart de skulle vända sig. Cirka en av fyra ungdomar skulle vända sig till Internet eller sociala medier.
Andelen som svarat att de skulle vända sig till någon de känner är 29 % totalt sett.
D4b. Till vem eller vart vänder du dig om du vill påverka något i din kommun?
Besvarades endast av de som svarat att de vill påverka

Annat
Någon organiserad ungdomsgrupp som jobbar med
inflytande, till exempel ungdomsråd eller
ungdomsfullmäktige
Tjänstemän eller politiker

Internet/sociala medier, till exempel Facebook

Förening eller organisation

Politiskt parti eller politiskt ungdomsförbund

Någon jag känner

0%

kille total

40%

Vet inte

36%

tjej total

5%
6%
13%
18%
17%
20%
21%
29%
14%
17%
25%
26%
27%
31%

25%

50%

75%

100%

D4c. Vad vill du påverka?

Ungdomarna som svarade att de ville påverka kunde även i fritext ta upp vad för typ av frågor de skulle
vilja påverka. Det som ungdomarna i högst utsträckning vill påverka om är saker som rör skolan på
olika sätt. Bland annan nämns arbetsbelastning, skolmiljön och skolmaten. Vad som också nämns av
många som något de vill påverka kring i Borås är bussarna eller kollektivtrafiken. Att påverka vilka
fritidsaktiviteter som finns i kommunen tas också upp av flera ungdomar.
Väldigt många ungdomar kommenterar också saker som rör samhället i stort. Miljöfrågor, jämställdhet,
diskriminering, flyktingpolitik och integrationsfrågor är några exempel. En sak som också tas upp av
flera i olika former är kommunens och skolornas resurser – här nämner några ungdomar att de skulle
vilja vara med och påverka hur resurserna fördelas. En del nämner också att de skulle vilja påverka om
när och hur det rivs och byggs i kommunen. Några utvalda citat redovisas nedan och på följande sida.

”Diskutera miljöfrågor, psykisk ohälsa bland unga och hur man kan
förhindra det.”
”Skolan; skolmaten,scheman BUSSTIDER!!! I nuläget mycket dåliga”
”Jämlikhetsfrågor framför allt, men även beslut om skolor osv”
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”Beslut som påverkar hur staden ser ut och större byggnationer och
byggnader som rivs. Tex gamla teatern som revs, och den stora
jätteskyskrapan som ska låtas byggas.”
”Läroplanen, uppgiftstyperna och temat på bland annat nationella
prov. Också skolans budget samt Skolverkets arbete. Kort sagt
användningen av skolans resurser.”
”Bättre tillgång till kollektivtrafik som går oftare, så man har större
tillgång att ta sig till ställen.”
”Fler arbetsmöjligheter för unga samt segregationen i Borås.”
De som inte vill påverka
De som på fråga D4 svarade att de inte vill vara med och påverka i kommunen fick svara på en fråga om
varför de inte vill det, se diagram D4d nedan.
Majoriteten, knappt 60 %, svarar att de inte är tillräckligt intresserade. 36 % av tjejerna i båda
årskurserna svarar att de inte vill påverka för att de kan för lite om hur de ska göra. Andelen killar som
anger detta alternativ är lägre, 24 %. Vidare svarar ungefär var 4:e att de inte vill påverka för att de inte
tror att det spelar någon roll.

D4d. Vilken eller vilka är anledningarna till att du inte vill vara med och påverka?
Besvarades endast av de som svarat att de inte vill påverka

Annat

Jag tror inte att det spelar någon roll

Jag har inte tid

kille total

9%

tjej total

6%

24%
24%

24%
24%

55%

Jag är inte tillräckligt intresserad

Jag kan för lite om hur jag ska göra

0%
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63%

24%
36%

25%

50%

75%

100%

Förtroende för vuxna och politiker
Ungdomarna svarade på en fråga om hur stort förtroende de har för vuxna i allmänhet respektive
politiker. Vad som framgår är att 69 % av högstadieungdomarna och 68 % av gymnasieungdomarna har
ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna. Förtroendet för politiker är klart lägre.
Unga med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom har ett lägre förtroende för både politiker och
vuxna än övriga unga. Bland unga med funktionsnedsättning/sjukdom svarar 55 % att de har ett
mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet. Motsvarande siffra bland övriga är 71 %.
En annan fråga som samvarierar med förtroende för vuxna är frågan om framtidstro. Bland unga med
negativ framtidstro svarar 34 % att de har ett mycket eller ganska stort förtroende för vuxna i allmänhet.
Bland unga med positiv framtidstro svarar 71 % detsamma.
Vad gäller frågan om förtroende för vuxna och förekomsten av våld på skolan finns ett visst samband
men inget väldigt tydligt. De som svarar att de har ett ”mycket stort förtroende” för vuxna svarar i högre
grad ”stämmer inte alls” avseende frågan om våld förekommer på skolan (54 % av de som har mycket
stort förtroende för vuxna svarar detta). Bland unga som har ”mycket litet förtroende” för vuxna svarar
34 % att det ”stämmer inte alls” att våld förekommer på skolan.
D5. Hur stort eller litet förtroende har du för följande vuxna personer?
Andel som svarat ”mycket stort” eller ”ganska stort”

100%

tjej åk 8
kille åk 8
72%

75%

50%

65%

46%

tjej åk 2
68%

68%

kille åk 2

45%
38%

39%

25%

0%

Politiker

Vuxna i allmänhet
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Samband med delaktighet
och inflytande
I Borås ungdomspolitiska program framhålls att unga ska betraktas som en resurs, att alla barn och unga
ska ha möjlighet att påverka samt ha kunskap om sina rättigheter. Alla unga ska vidare ha lika stora
möjligheter att vara delaktiga. Vad som framgått i detta avsnitt är att en stor andel vill vara med och
påverka i frågor som rör Borås. Det finns dock en könsskillnad, då tjejer i högre grad är intresserade att
vara med och påverka. Avseende synen på möjligheterna är det däremot ganska jämnt mellan könen.
Killar ser sig ha möjligheter i något högre grad än tjejer, men skillnaderna är små.
En fördjupad analys per bostadsområde har genomförts av frågorna som rör delaktighet och inflytande.
Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum
Vid en analys av frågan om ungdomarna vill vara med och påverka i kommunen per bostadsområde
framgår det att andelen som vill vara med och påverka i de olika bostadsområdena är runt 50 % i de
flesta områden. Andelen som vill påverka är högst i Dalsjöfors och i Centrum, där 57-58 % svarar att de
vill påverka. Lägst är siffran i Sandhult, där 25 % svarar att de vill påverka. I Göta och Hässleholmen
svarar 41 % att de vill påverka.
Vissa skillnader i synen på möjligheterna
Vid en analys av unga som ser sig ha stora möjligheter samt unga som sig ha små/inga möjligheter per
bostadsområde framgår det inte några större skillnader utifrån bostadsområde. Andelen ligger på drygt
20-25 % i de flesta områden. Det finns dock några mindre skillnader. I Hässleholmen och Hulta svarar
unga i högre grad att de ser sig ha möjligheter, 29-30 % . Unga som bor i Sandhult och Norrby ser
minst positivt på sina möjligheter (13 % av de unga som bor i Sandhult och 18 % av de unga som bor i
Norrby svarar att de har mycket eller ganska stora möjligheter).
Intresset för vad som händer i andra länder högst bland unga som bor i
Hässleholmen och Norrby
Vad gäller intresse för politik, samhällsfrågor eller vad som händer i andra länder framgår det att andelen
intresserade är relativt jämn i de olika bostadsområdena, med vissa undantag. Ett undantag är att
andelen intresserade av vad som händer i andra länder är högre bland unga som bor i Hässleholmen, där
73 % svarar att de är mycket eller ganska intresserade, och Norrby, där 71 % svarar detsamma. I andra
bostadsområden svarar en andel om runt 50-65 % att de är intresserade av detta.
Förtroende för vuxna i allmänhet
En skillnad som också dyker upp är att unga som bor i Hässleholmen, Sandhult och Göta i lägre grad
än övriga svarar att de har förtroende för vuxna i allmänhet. 50 % av unga som bor i Göta, 54 % av
unga som bor i Hässleholmen och 57 % av unga som bor i Sandhult svarar att de har ett mycket eller
ganska stort förtroende för vuxna. Andelen som svarar detsamma i övriga områden ligger på omkring
70 %. I Brämhult är andelen med förtroende för vuxna högst (81 %).
Samhällsengagemang
Avseende vilken typ av aktiviteter som unga gjort det senaste året finns också vissa skillnader per
bostadsområde. I Brämhult har unga i högre grad tagit kontakt med politiker/tjänstemän. 11 % unga
som bor i Brämhult svarar att de kontaktat politiker/tjänsteman jämfört med 3-8 % i övriga områden. I
Hässleholmen framgår det att flest skrivit medborgarförslag (7 % jämfört med 0-4 % i övriga områden).
I Hässleholmen har även unga i högre grad än övriga angett att de diskuterat samhällsfrågor på Internet
(19 % att jämföra mot 8-15 % i de flesta övriga områden).
Vad gäller att gilla/dela inlägg om samhällsfrågor eller politik framgår det att unga som bor i Centrum
har gjort detta i högst grad (34 %), medan unga i Hulta är de som gjort det i lägst grad (14 %). I övriga
områden är andelen som svarat att de gjort detta runt 20 %.
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Utbildning och
arbete

E
Utbildning

Enligt en forskningssammanställning av Skolinspektionen bygger framgångar i skolan och
undervisningen bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap från lärarens sida, goda relationer
mellan lärare och elever, samt att själva lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna1. Det
tas också upp att det behöver finnas tilltro till varje elevs förmåga samt att skolan måste anpassa
undervisningen efter varje elev.
I lupp-enkäten ställs en rad frågor om hur ungdomarna ser på sin skola – hur de trivs, hur de ser på
undervisningen och skolmiljön samt övriga aspekter. Lupp-resultatet ger således värdefull information
om elevernas syn på vissa aspekter, även om frågorna inte är heltäckande avseende skolan. Flera av
frågorna i detta avsnitt redovisas nedbrutet per skola. På grund av anonymitetsskäl redovisas endast
resultatet nedbrutet för de skolor som har minst 30 svar.
Programinriktning gymnasiet
I diagrammet nedan redovisas gymnasieelevernas programinriktning. Vad som framgår är att 31 % av
tjejerna och 35 % av killarna går på ett yrkesförberedande program, medan 64% av tjejerna och 58 %
av killarna går på ett studieförberedande program.

C1. Vilken inriktning har ditt gymnasieprogram?

100%

tjej åk 2
kille åk 2

75%
64%

58%

50%
31%

35%

25%
5%
0%

Yrkesförberedande

Studieförberedande

7%

Annan inriktning

1 Skolinspektionen 2010: Framgång i undervisningen
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I lupp-enkäten ställdes frågan om hur nöjd man är totalt sett med skolan i båda årskurser. En jämn
andel om 80-82 % svarar att de är mycket eller ganska nöjda.
Frågan om hur nöjd man är totalt sett med utbildningen ställdes endast till ungdomar i årskurs 2. Totalt
svarar 86 % att de är mycket eller ganska nöjda med sin utbildning.

C2. Hur nöjd är du med ditt liv när det handlar om följande?
Andel ”mycket nöjd” eller ”ganska nöjd”
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tjej åk 8
81%

82%

80%

82%

87%

kille åk 2
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25%
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Trivsel och stämning
Hur elever trivs i skolan har ett nära samband med hur de upplever skolmiljön, men det har också ett
samband med deras allmänna välbefinnande samt psykosomatiska hälsa1.
77 % av gymnasieungdomarna och 63 % av högstadieungdomarna instämmer i att elever och lärare
bemöter varandra med respekt på skolan. Vad gäller påståendet ”jag trivs med stämningen i min skola”
svarar 82 % av gymnasieungdomarna och 75 % av högstadieungdomarna att det ”stämmer helt” eller
”stämmer till stor del”. Tjejer, speciellt i årskurs 8, svarar i lägre grad än killar att de trivs med
stämningen i skolan.
Vad som också framgår är att gymnasieungdomarna är generellt nöjdare med dessa frågor än vad
högstadieungdomarna är.
I tabellen på nästa sida redovisas resultatet nedbrutet per skola. Vad som framgår är att det i flera
påståenden finns stora skillnader mellan skolorna. Ett exempel är påståendet om elever och lärare
bemöter varandra med respekt - här instämmer mellan 45 % upp till 80 % av högstadieungdomarna i
påståendet beroende på vilken skola ungdomarna går på.

C3a. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola? *
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Skolan uppmuntrar mig att aktivt
medverka i klassråd och elevråd

kille åk 2

0%
0%

50%
58%
60%
66%
57%
60%
69%
67%
64%
62%
76%
78%
65%
74%
71%
69%
62%
56%
79%
76%
61%
64%
70%
72%
58%
58%
87%
79%
80%
70%

Skolans personal lyssnar på vad
elevrådet/elevkåren säger och tar dem
Jag har fått veta vad eleverna ska ha
inflytande över/ska kunna påverka i
Mina lärare behandlar killar och tjejer
lika
Min skola agerar om en lärare kränker
en elev
Elever och lärare bemöter varandra
med respekt i min skola
Min skola agerar om en elev mobbar
en annan elev
Jag trivs med stämningen i min skola

0%

25%

50%

75%

tjej åk 2
kille åk 8
tjej åk 8

100%

*Observera att ”vet ej” är borträknat ur diagrammet C3a. Detta för att ge en mer rättvis bild av
instämmandegraden. Andelen som svarat vet ej är i de flesta frågorna ovan mellan 5-20 %.
Notera även att endast högstadieelever fick svara på frågan ”Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i
klassråd och elevråd”

1 Folkhälsomyndigheten: Skolbarns hälsovanor 2013-2014
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Kunskapsskolan

Total åk 8

72%

88%

76%

75%

55%

43%

65%

63%

61%

54%

55%

47%

84%

63%

59%

Elever och lärare bemöter varandra med
respekt i min skola

45%

70%

71%

50%

62%

65%

57%

52%

80%

61%

63%

Min skola agerar om en lärare kränker en
elev

38%

69%

65%

50%

67%

58%

58%

47%

79%

57%

60%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika

69%

66%

67%

56%

82%

62%

69%

63%

71%

80%

69%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha
inflytande över/ska kunna påverka i skolan

49%

70%

70%

43%

76%

53%

52%

60%

76%

65%

63%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/
elevkåren säger och tar dem på allvar

41%

56%

72%

44%

70%

37%

61%

61%

74%

59%

58%

Skolan uppmuntrar mig att aktivt medverka i
klassråd och elevråd

49%

55%

61%

69%

53%

42%

41%

41%

73%

56%

53%

Total åk 2

Internationella
engelska skolan

69%

Björkängsgymnasiet

Erikslundskolan

76%

Real Gymnasiet

Daltorpskolan

71%

LBS Kreativa
gymnasiet Borås

Sandgärdskolan

79%

Praktiska
Gymnasiet

Bodaskolan

83%

Viskastrandsgymnasiet

Dalsjöskolan

78%

Sven Erikssongymnasiet

Engelbrektskolan

61%

Min skola agerar om en elev mobbar en
annan elev

Bäckängsgymnasiet

Fristadskolan

Jag trivs med stämningen i min skola

Almåsgymnasiet

Viskaforsskolan

C3a per skola. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?*
Andel som svarat att de ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

Jag trivs med stämningen i min skola

61%

95%

82%

91%

76%

98%

73%

51%

82%

Min skola agerar om en elev mobbar en annan elev

60%

86%

58%

73%

48%

89%

63%

52%

70%

Elever och lärare bemöter varandra med respekt i
min skola

63%

91%

67%

83%

81%

88%

50%

65%

77%

Min skola agerar om en lärare kränker en elev

65%

77%

57%

73%

59%

85%

75%

55%

69%

Mina lärare behandlar killar och tjejer lika

70%

83%

66%

81%

88%

95%

78%

80%

77%

Jag har fått veta vad eleverna ska ha inflytande över/
ska kunna påverka i skolan

64%

73%

58%

80%

67%

78%

63%

52%

67%

Skolans personal lyssnar på vad elevrådet/elevkåren
säger och tar dem på allvar

57%

78%

44%

49%

70%

80%

59%

58%

63%

*Observera att ”vet ej” är borträknat
Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet.

Problem i skolan
Ungdomarna fick även ta ställning till huruvida rasism, våld, mobbning eller sexuella trakasserier är
problem som förekommer på skolan. 21% av högstadieungdomarna och 10 % av gymnasieungdomarna
instämmer helt eller till stor del i påståendet att mobbning förekommer på skolan.
Vidare framgår det att en relativt hög andel att våld förekommer. I årskurs 8 är det var fjärde elev som
svarar att våld förekommer på skolan. Andelen är klart lägre (9%) på gymnasiet. Detta är i båda
årskurser en liknande andel som i rikssnittet för lupp 2017.
Vad gäller sexuella trakasserier framgår det att en andel om runt 10 % svarar att det förekommer.
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C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

kille åk 2

10%

tjej åk 2

8%

Våld förekommer i min skola

29%

kille åk 8

22%

tjej åk 8

8%

Sexuella trakasserier förekommer i
min skola

10%
10%
12%
11%
9%

Rasism förekommer i min skola

20%
13%
9%
10%

Mobbning förekommer i min skola

19%
21%

0%

25%

50%

75%

100%

I tabellen nedan redovisas resultatet per skola. Vad gäller förekomsten av våld sticker Erikslundskolan och
Viskaforsskolan ut bland högstadieskolorna, där 45 % respektive 40 % svarar att våld förekommer.

Sandgärdskolan

Daltorpskolan

Erikslundskolan

Internationella
engelska skolan

Kunskapsskolan

Total åk 8

13%

17%

28%

21%

26%

24%

14%

23%

21%

30%

10%

15%

17%

16%

12%

19%

15%

10%

17%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola

22%

12%

5%

9%

8%

12%

15%

15%

6%

11%

11%

Våld förekommer i min skola

40%

31%

6%

29%

35%

15%

36%

45%

10%

22%

26%

8%

Rasism förekommer i min skola

20%

3%

8%

Sexuella trakasserier förekommer i min skola

24%

4%

7%

Våld förekommer i min skola

21%

2%

6%

3%

11%

0%

23%

8%

10%

10%

5%

5%

12%

8%

0%

13%

Total åk 2

Sven Erikssongymnasiet

3%

Björkängsgymnasiet

Bäckängsgymnasiet

24%

Real Gymnasiet

Almåsgymnasiet
Mobbning förekommer i min skola

LBS Kreativa
gymnasiet Borås

Bodaskolan

24%

33%

Praktiska
Gymnasiet

Dalsjöskolan

20%

Rasism förekommer i min skola

Viskastrandsgymnasiet

Engelbrektskolan

Mobbning förekommer i min skola

Viskaforsskolan

Fristadskolan

C3b. Hur tycker du att det stämmer in på hur det är på din skola?
Andel som svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer till stor del”

26%

12%

10%

6%

6%

10%

16%

2%

9%

22%

9%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet.
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Omdöme skola
Lupp-enkäten innefattar även frågor om en rad centrala aspekter av ungdomarnas skolsituation;
skolbiblioteket, skolmiljön, skolmaten, undervisningen, lärarna, elevhälsovården, tillgången till datorer
samt möjligheten att få extra hjälp eller stöd.
Vad som framgår i diagram C4 är att en hög andel är nöjda med undervisningen, lärarna, möjligheten
att få extra hjälp och stöd samt elevhälsan. Andelen nöjda är lägre framförallt när det gäller skolmaten.
Vad gäller högstadieungdomarna svarar även en lägre andel att de är nöjda med skolmiljön,
skolbiblioteket och tillgången till datorer. Andelen nöjda i dessa två frågor är högre bland
gymnasieeleverna.

C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”
88%
91%

lärarna?

80%
82%

tillgången till datorer?

66%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska
eller skolpsykolog)?
möjligheten att få extra hjälp och stöd
av lärarna om du behöver det?
undervisningen?
skolmaten?

32%
34%

77%
85%
81%
78%
77%
85%
81%
81%
80%
88%
92%
84%
89%

48%
45%

skolbiblioteket?

66%
73%

skolmiljön?

70%
70%

0%
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93%
97%

25%

50%

75%

87%
91%
83%
88%

100%

kille åk 2
tjej åk 2
kille åk 8
tjej åk 8

I tabellerna nedan redovisas fråga C4 per skola. Avseende skolmaten finns det stora skillnader. Andelen
nöjda med skolmaten är mellan 10 - 55% på högstadiet och mellan 29- 100 % på gymnasiet. Avseende
tillgången till datorer, skolmiljön och skolbiblioteket finns det också stora skillnader utifrån skola.
Nöjdheten avseende undervisningen, lärarna och möjligheten till extra hjälp och stöd är jämnare.

Engelbrektskolan

Dalsjöskolan

Bodaskolan

Sandgärdskolan

Daltorpskolan

Erikslundskolan

Internationella
engelska skolan

Kunskapsskolan

Total åk 8

skolmiljön?

75%

67%

79%

80%

72%

54%

63%

66%

85%

72%

70%

skolbiblioteket?

80%

59%

85%

89%

80%

70%

69%

88%

83%

29%

69%

skolmaten?

31%

13%

30%

40%

55%

45%

34%

25%

21%

10%

33%

undervisningen?

78%

86%

92%

91%

89%

83%

82%

91%

94%

80%

86%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av
lärarna om du behöver det?

71%

80%

83%

77%

91%

76%

70%

86%

91%

81%

80%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller
skolpsykolog)?

73%

70%

82%

94%

60%

79%

81%

87%

81%

74%

77%

tillgången till datorer?

49%

63%

90%

43%

55%

95%

54%

65%

60%

92%

72%

lärarna?

71%

77%

88%

80%

92%

75%

82%

76%

81%

78%

81%

Sven Erikssongymnasiet

Viskastrandsgymnasiet

Real Gymnasiet

Björkängsgymnasiet

Total åk 2

72%

97%

84%

89%

86%

86%

83%

61%

86%

skolbiblioteket?

95%

92%

91%

89%

76%

64%

76%

82%

89%

skolmaten?

48%

45%

29%

64%

75%

45%

100%

43%

46%

undervisningen?

88%

96%

84%

95%

94%

90%

90%

71%

90%

möjligheten att få extra hjälp och stöd av lärarna om
du behöver det?

78%

84%

82%

91%

92%

93%

83%

66%

83%

elevhälsan (skolkurator, skolsköterska eller skolpsykolog)?

78%

84%

87%

91%

81%

67%

83%

74%

82%

tillgången till datorer?

96%

99%

94%

86%

89%

90%

97%

79%

95%

lärarna?

88%

95%

79%

95%

97%

90%

86%

80%

89%

LBS Kreativa
gymnasiet Borås

Bäckängsgymnasiet

skolmiljön?

Praktiska
Gymnasiet

Almåsgymnasiet

Viskaforsskolan

Fristadskolan

C4. Nu kommer några frågor om din skola. Vad tycker du om…
Andel som svarat ”mycket bra” eller ”ganska bra”

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet.
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Elevinflytande
Lupp-enkäten innehåller ett antal frågor som rör elevinflytande. Ungdomarna svarade på frågor om hur
mycket de skulle vilja vara med och bestämma om i skolan samt hur mycket de anser att de får
bestämma i dagsläget. Skolverket påpekar att det finns ett tydligt samband mellan elevers möjlighet till
delaktighet och inflytande samt kunskapsresultat och välmående i skolan. I en utredning från 20091 tar
man upp att ju mer inflytande en elev upplever att den har om en aspekt, desto mer positivt ser eleven
på den aspekten i skolan. Med andra ord korrelerar möjligheter till inflytande med nöjdhet.
I klassrummet är elevernas möjligheter att påverka beroende av lärarens inställning. Elevrådets möjlighet
att påverka beslut som rör hela skolan beror på skolledningens inställning och vilka strukturer som finns
för elevinflytande på skolan.2
I diagram C5a och C5b på denna och följande sida redovisas andelen som svarat att de vill påverka om
de olika sakerna i skolan samt andelen som i dagsläget anser sig få vara med och bestämma. Det är
tydligt att eleverna vill påverka i klart högre grad än de anser sig få. Differensen mellan upplevt och
önskat inflytande är störst vad gäller skolmaten och schemat. På gymnasiet är det dock en relativt hög
andel, runt 50 %, som anser att de får vara med och påverka hur de ska arbeta.
Det framgår att tjejer i högre grad än killar svarar att de vill vara med och påverka om de olika sakerna,
speciellt i årskurs 8. Att pojkar tenderar vara mer ointresserade av inflytande i skolan nämns i
utredningen av Skolverket ”Flickor och pojkar i skolan – Hur jämställt är det?”.
C5a. Årskurs 2: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

56%

36%

58%

29%

Maten
Schemat

15%

kille åk 2 - får

56%

33%
15%

kille åk 2 - vill

62%

39%

Skolans "regler"

tjej åk 2 - får

65%

32%

Skolmiljön inne

tjej åk 2 - vill

57%

27%

Skolmiljön ute

78%
72%

27%

77%
71%

25%

84%

35%

Proven

74%

43%

84%

29%

Läxorna

74%

34%

Hur vi ska arbeta, till exempel
grupparbete/projektarbete

88%

46%

79%

53%

79%

28%

Vad jag får lära mig

38%

0%

25%

50%

71%

75%

1 SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställd är det?
2 Rädda Barnen 2008: Vems röst väger mest? Barn och vuxna om elevinflytande i skolan
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100%

C5b. Årskurs 8: Hur mycket eller lite vill/får du som elev vara med och bestämma om
följande? Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket”

46%

27%

61%

28%

77%

17%

68%

21%

Schemat

24%

Proven

24%

Läxorna

23%

74%
66%

30%

72%
61%

32%

71%
60%

29%

Hur vi ska arbeta, till exempel
grupparbete/projektarbete

77%

39%
49%

40%

0%

25%

73%
69%

29%

Vad jag får lära mig

kille åk 8 - får

52%

29%

Maten

kille åk 8 - vill

52%

32%

Skolans "regler"

tjej åk 8 - får

63%

26%

Skolmiljön inne

tjej åk 8 - vill

54%

25%

Skolmiljön ute

50%

68%

75%

100%

I lupp-enkäten ställs det inte fler frågor som rör elevinflytande, därav är det svårt att säga något om på
vilket sätt ungdomarna skulle vilja påverka om de olika sakerna i skolan. Däremot finns det en del
forskning på området och i en publikation från MUCF konstateras att många elever vill ha mer flexibla
former för inflytande. Unga vill således helst inte vill delta i färdigformulerade grupper, utan att hellre
engagera sig under en kortare tid i frågor som de ser som viktiga1.
Skolverket poängterar att det är viktigt att elevers inflytande inte begränsas till formella beslut som tas
inom exempelvis klassråd eller elevråd. Elever behöver även vara delaktiga i undervisningen på olika sätt
och få chansen att göra sin röst hörd2. Skolverket poängterar också att demokratiska förmågor utvecklas
genom samtal och i relationer med andra. Ett tillåtande klimat och tillitsfulla relationer i klassrummet
är således förutsättningar för en god lärandemiljö och för delaktighet.
Upplevt inflytande över tid
I spindeldiagrammen på följande sida redovisas andelen som svarat att de får vara med och bestämma
om de olika sakerna i skolan över tid. I flera frågor tenderar de upplevda inflytandet vara på en relativt
konstant nivå.
I det översta diagrammet (C6a), som redovisar hur killar svarat över åren, ser vi att det upplevda
inflytandet var högst år 2012 i flera frågor. I diagrammet under (C6b) redovisas hur tjejer svarat på
frågorna över tid. Bland tjejerna var det upplevda inflytandet minskat avseende aspekten ”Vad jag får
lära mig”. I diagram C6c och C6d på sida 61 redovisas samma frågor men nedbrutet på årskurs 8 och
årskurs 2 istället för kön.
Vid en analys av frågorna per årskurs och kön framgår det att killar i båda årskurser upplever att de får
vara med och bestämma om olika aspekter i något högre grad än jämnåriga tjejer. Denna könsskillnad
ses i årets resultat och även i tidigare års lupp-resultat.
1 MUCF 2013: Fokus 13: Unga och jämställdhet
2 Skolverket 2015: Delaktighet för lärande
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C6a. Andelen killar som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid

2017

Vad jag får lära
mig

Hur vi ska arbeta,
till exempel
grupparbete/
projektarbete

60%
50%

Skolmiljön ute

40%
30%

2014
2012
2008

20%

Skolmiljön inne

Läxorna

10%
0%

Skolans "regler"

Proven

Maten

Schemat

C6b. Andelen tjejer som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid

Vad jag får lära
mig
50%

Skolmiljön ute

40%
30%

2017
Hur vi ska arbeta,
till exempel
grupparbete/
projektarbete

20%
10%

Skolmiljön inne

Läxorna

0%

Skolans "regler"

Proven

Maten

60

Schemat

2014
2012
2008

C6c. Andelen i årskurs 8 som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid

Vad jag får lära
mig
50%

Skolmiljön ute

40%
30%

2017
Hur vi ska arbeta,
till exempel
grupparbete/
projektarbete

2014
2012
2008

20%
10%

Skolmiljön inne

Läxorna

0%

Skolans "regler"

Proven

Maten

Schemat

C6d. Andelen i årskurs 2 som upplever att de får bestämma om saker i skolan:
Utveckling över tid

Vad jag får lära
mig
60%
50%

Skolmiljön ute

40%
30%

2017
Hur vi ska arbeta,
till exempel
grupparbete/
projektarbete

2014
2012
2008

20%

Skolmiljön inne

Läxorna

10%
0%

Skolans "regler"

Proven

Maten

Schemat
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I tabellerna nedan redovisas andelen som upplever att de får vara med och bestämma om de olika
aspekterna per skola. Vad som framgår är att Bodaskolan, Praktiska gymnasiet samt Björkängsgymnasiet
utmärker sig i en positiv bemärkelse. På dessa skolor upplever ungdomarna att de får vara med och
bestämma om alla aspekter i högre grad än genomsnittet.

Kunskapsskolan

Total

34%

43%

27%

34%

44%

62%

44%

26%

67%

24%

37%

41%

63%

32%

44%

Läxorna

27%

26%

25%

17%

52%

10%

23%

26%

18%

33%

27%

Proven

27%

35%

29%

17%

59%

20%

22%

30%

23%

13%

28%

Schemat

17%

15%

29%

11%

32%

9%

19%

33%

18%

75%

27%

Maten

19%

11%

25%

6%

31%

21%

16%

21%

23%

11%

20%

Skolans "regler"

17%

41%

30%

9%

45%

15%

23%

27%

35%

26%

28%

Skolmiljön inne

17%

26%

43%

9%

36%

16%

29%

27%

37%

26%

29%

Skolmiljön ute

21%

24%

36%

9%

36%

16%

28%

21%

39%

16%

26%

Total

Internationella
engelska skolan

29%

Björkängsgymnasiet

Erikslundskolan

16%

Real Gymnasiet

Daltorpskolan

52%

LBS Kreativa
gymnasiet Borås

Sandgärdskolan

23%

Praktiska
Gymnasiet

Bodaskolan

40%

Viskastrandsgymnasiet

Dalsjöskolan

42%

Sven Erikssongymnasiet

Engelbrektskolan

40%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete

Bäckängsgymnasiet

Fristadskolan

Vad jag får lära mig

Almåsgymnasiet

Viskaforsskolan

C6c. Hur mycket eller lite får du som elev vara med och bestämma om följande?
Andel som svarat ”väldigt mycket” eller ”ganska mycket” per skola:

Vad jag får lära mig

31%

26%

30%

43%

70%

45%

23%

59%

33%

Hur vi ska arbeta, till exempel grupparbete/
projektarbete

43%

51%

42%

55%

70%

64%

37%

59%

49%

Läxorna

25%

31%

26%

31%

49%

38%

33%

53%

31%

Proven

26%

46%

33%

31%

44%

43%

30%

63%

38%

Schemat

16%

12%

16%

33%

74%

12%

27%

49%

20%

Maten

16%

17%

15%

24%

53%

13%

62%

45%

21%

Skolans "regler"

20%

35%

21%

28%

62%

20%

60%

52%

31%

Skolmiljön inne

27%

39%

24%

39%

60%

34%

53%

49%

35%

Skolmiljön ute

23%

33%

21%

39%

51%

22%

47%

46%

30%

Färgerna på rutorna ger en bild av om den enskilda skolans resultat ligger under eller över totalresultatet. Resultat som skiljer sig
med 5 procent eller mindre anses vara på samma nivå som totalresultatet och rutan är då vit. En rosa ruta innebär att resultatet
ät lägre än totalresultatet medan en grön ruta innebär att skolans resultat ligger högre än genomsnittet.
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Samband med skolfrågor
Problem som förekommer i skolan
Avseende problem som förekommer i skolan (våld, mobbning, sexuella trakasserier, rasism) framgår att
högstadieungdomarna i högre grad än gymnasieungdomarna rapporterar att det förekommer. Vi har
också sett att det finns stora skillnader mellan skolorna, speciellt avseende förekomsten av våld. I de
skolor med höga andelar som svarar att problemen förekommer kan det vara viktigt att fördjupat
analysera vad detta kan bero på och anpassa åtgärder utifrån skolans förutsättningar. Skolverket påpekar
att det är viktigt att fånga upp problem i tid och därmed motverka kränkningar och våld. Genom ett
aktivt elevvårdsarbete får skolledning och skolpersonal en tydligare bild av de sociala relationerna på
skolan och de risker som kan finnas för att kränkningar och konflikter ska övergå i våld. Skolverket
påpekar också att personliga och positiva relationer mellan elever och skolpersonal är väldigt viktiga för
att förebygga våld och kränkningar i skolan. Frågor som har med själva klimatet i skolan att göra är
således av stor vikt. Enligt Skolverket finns det tre tydliga framgångsfaktorer; att samtliga elever har en
tillitsfull relation till minst en vuxen i skolan, att skolan ger elever möjlighet att anonymt berätta om
såväl sina egna problem som sina bekymmer beträffande andra samt att det finns begripliga rutiner vid
förekomsten av kränkningar och våld som är väl kända av alla1.
Trygghet i skolan
I avsnittet om trygghet har det framkommit att majoriteten av ungdomarna känner sig trygga i skolan.
Tjejer i årskurs 8 är dock något mindre trygga. Tjejer i årskurs 8 instämmer även i lägre grad än övriga i
påståendet att de trivs med stämningen i skolan.
Avseende hur trygg man känner sig i skolan finns det vissa skillnader per skola. Bland högstadieskolorna
framgår det att 79 % av unga som går på Daltorpsskolan alltid eller oftast känner sig trygga där, att
jämföra mot omkring 90 % på övriga skolor. Bland gymnasieskolorna framgår det att eleverna på
Björkängsgymnasiet känner sig mindre trygga, då 56 % svarar att de alltid eller oftast är trygga i skolan.
På övriga skolor är motsvarande siffra omkring 80-90 %.
En fördjupad analys har även gjorts på gruppen ungdomar som svarat att de utsatts för mobbning i
skolan. Dessa ungdomar känner sig även klart mindre trygga i skolan. 47 % av de som mobbats under
en längre period svarar att de aldrig eller sällan känner sig trygga i skolan. Bland de som inte utsatts för
mobbning eller kränkningar i skolan är andelen som sällan eller aldrig känner sig trygga i skolan 17 %.
Vad som också framkommit är att de som utsatts för mobbning i skolan även är mindre nöjda med
skolan totalt sett, med undervisningen, lärarna och stämningen i skolan. Utsatthet för mobbning
samvarierar alltså tydligt med nöjdheten kring flertalet aspekter i skolan.
Delaktighet i skolan
Vad som också framgår genom sambandsanalyser är att de som ser sig ha möjligheter att påverka i
kommunen i högre grad svarar att de får vara med och bestämma om olika saker i skolan. Synen på
delaktighet i skolan hänger således i viss mån samman med synen på delaktighet i kommunen. MUCF
har i en publikation konstaterat att inflytandeforumen i skolan spelar en viktig roll för att unga ska ta
steget till att också påverka i kommunen. Om inflytande fungerar väl i en sfär (exempelvis i skolan) är
det nämligen troligare att fler ungdomar vågar ta steget att påverka i frågor i en annan sfär (exempelvis
kommunen)2.Vad gäller bakgrundsfrågor eller variabler och synen på möjligheterna att påverka framgår
inte några väldigt tydliga samband. De som svarar att de har små/inga möjligheter att påverka har ett
något lägre förtroende för politiker än övriga ungdomar.
1 Skolverkets hemsida 2017: https://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/sakerhet-i-skolan/vald-i-skolan-1.253848
2 MUCF 2010: Fokus 10: En analys av ungas inflytande
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Arbete
I detta avsnitt redovisas några frågor gällande ungdomarnas relation till arbetsmarknaden. Arbete är
enligt de nationella ungdomspolitiska målen ett prioriterat område för att skapa förutsättningar för att
ungdomar ska få ett socialt och ekonomiskt tryggt liv. Forskning visar att arbetserfarenhet under
gymnasietiden har en stark positiv effekt på möjligheten att senare få ett arbete1.
Extrajobb
10 % av ungdomarna i årskurs 8 har ett extrajobb. I årskurs 2 är motsvarande siffra 32 %. Det är klart
fler tjejer än killar i årskurs 2 som har ett extrajobb. Vidare svarar 46 % ungdomarna i årskurs 8 och 59
% av ungdomarna i årskurs 2 att de skulle vilja ha ett extrajobb. Andelen unga med ett extrajobb har
minskat något över tid, se diagram G1a på följande sida. Skillnaderna är dock små.
G1. Har du något extrajobb just nu?

100%

tjej åk 8
kille åk 8
tjej åk 2

75%

kille åk 2
59% 59%

50%

45%
37%
26%

25%

48%
32% 31%

26%
18%

9% 10%
0%

Ja

1 SKL 2015 Utbildning - Nyckeln till arbete
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Nej, men jag vill ha ett Nej, jag vill inte ha något
extrajobb
extrajobb

G1a. Andel med extrajobb
Utveckling över tid*

40%

Årskurs 8
35%

30%

34%

31%

Årskurs 2
32%

20%
13%
10%

0%

2008

12%

2012

10%

9%

2014

2017

*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej men jag vill
ha ett extrajobb” vilket kan påverka jämförbarheten till det året. 2008 ställdes frågan även något annorlunda för
årskurs 2.

Sommarjobb
Frågorna om sommarjobb redovisas på nästa sida. 75 % av ungdomarna i årskurs 2 hade ett
sommarjobb i somras, motsvarande andel i årskurs 8 är 11 %. En andel mellan 7-12 % svarar att de
sökte ett sommarjobb men att de inte lyckades få ett.
Andelen högstadieungdomar som har haft ett sommarjobb den senaste sommaren har varit på en
relativt jämn nivå, se diagram G2a. Andelen gymnasieungdomar som har haft ett sommarjobb har
däremot ökat över tid.
Majoriteten av ungdomarna i årskurs 2 fick sitt sommarjobb genom kommunen, se diagram G2b.
Bland ungdomarna i årskurs 8 har majoriteten fått sitt sommarjobb genom någon i familjen eller
släkting/bekant.
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G2. Hade du ett sommarjobb i somras?

100%

tjej åk 8
kille åk 8

83%
76%

75%

tjej åk 2

75%

72%

kille åk 2

50%

25%
10% 12%
0%

Ja

7%

12%

9% 10%

15%

18%

Nej, men jag sökte utan Nej, jag sökte inte något
att lyckas
sommarjobb

G2a. Andel med sommarjobb den senaste sommaren
Utveckling över tid

80%
74%

70%
60%

69%

67%

Årskurs 8
Årskurs 2

59%

50%
40%
30%
20%
15%
10%
0%

2008

13%

13%

11%

2012

2014

2017

*Obs! 2008 var svarsalternativen på frågan endast ”ja” eller ”nej”för att 2012 och fram vara ”ja” ”nej” ”nej,
men jag sökte ett utan att lyckas” vilket kan påverka jämförbarheten till det året
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G2b. Hur fick du ditt sommarjobb?
Besvarades endast av de som hade ett sommarjobb i somras

kille åk 2

4%
5%
6%

På annat sätt

tjej åk 2

19%
23%
24%

Kontaktade själv arbetsplatsen

kille åk 8

11%
16%

tjej åk 8

4%
7%
4%
9%

Sökte utannonserad tjänst

46%

Genom kommunen

2%

11%

55%

5%
2%
2%

Genom arbetsförmedlingen

10%
11%
15%

Genom någon annan släkting eller
person jag känner

18%

Genom någon i min egen familj

37%
26%
37%

0%

25%

50%

62%

75%

100%

Unga med arbetserfarenhet
Vid en fördjupad analys av frågorna om extrajobb och sommarjobb framgår det att det finns skillnader
utifrån var de unga bor. Andelen unga med arbetserfarenhet1 är högst i Dalsjöfors (61 %), Sandhult
(58 %) och Ekås (52 %). Andelen unga med arbetserfarenhet är tydligt lägre bland unga som bor i
Hässleholmen och Sjöbo. Här svarar 35 % i båda områdena att de har ett extrajobb just nu eller att de
hade ett sommarjobb i somras.
Andel unga med arbetserfarenhet
Fristad

47%

Dalsjöfors

61%

Brämhult

39%

Gånghester

50%

Hulta

46%

Hässleholmen

35%

Göta

45%

Centrum

51%

Sjöbo

35%

Viskafors

43%

Sandhult

58%

Ekås

52%

Sandared/Sjömark

48%

Norrby

38%

1 Unga med arbetserfarenhet definieras här som unga som har ett extrajobb eller/och haft ett sommarjobb i somras.

67

Inställning till eget företagande
Gymnasieungdomarna fick svara på en fråga om deras inställning till att starta eget företag.
3 % svarar att de redan har startat ett företag. Vidare svarar 53 % av tjejerna och 60 % av killarna att de
skulle kunna tänka sig att starta företag i framtiden.
G3. Skulle du kunna tänka dig att starta eget företag i framtiden?

100%

tjej åk 2
kille åk 2

75%
60%
53%
50%
33%

28%

25%
12%
3%
0%

3%

Jag har redan
startat ett företag

Ja

Nej

9%

Vet inte

Framtid
I det sista avsnittet i lupp-enkäten ställs frågor om hur ungdomarna ser på framtiden, vad de vill göra
och huruvida de planerar att flytta från kommunen.
Vad unga i årskurs 8 vill och tror de kommer göra
77 % av killarna och 85 % av tjejerna i årskurs 8 skulle helst gå en gymnasieutbildning direkt efter
grundskolan, se diagram H1a på följande sida. Av dessa vill en klar majoritet gå på ett gymnasium i
Borås. 8 % av killarna skulle helst jobba. Motsvarande siffra bland tjejerna är 4 %.
Vad gäller planer på vidare studier är det en väldigt stor andel som tror de kommer läsa vidare (direkt
eller senare), se diagram H2a. Endast 2 % av killarna tror inte att de kommer läsa vidare. 16 % av
killarna och 12 % av tjejerna är osäkra och svarar ”vet inte”.

68

H1a. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter grundskolan?

kille åk 8

5%

Annat

3%

tjej åk 8

10%

Vet inte

8%
8%

Börja jobba

4%
15%

Gå en gymnasieutbildning i en annan
kommun

18%
62%

Gå en gymnasieutbildning i den
kommun jag nu bor i

67%

0%

25%

50%

75%

100%

H2a. Tror du att du kommer läsa vidare efter grundskolan (direkt eller senare)?

Nej, jag tror inte jag kommer läsa vidare
efter grundskolan

kille åk 8

16%

Vet inte

12%

tjej åk 8

2%
0%
36%

Ja, gymnasiet men är osäker på vilken
programinriktning jag ska välja

Ja, yrkesförberedande program på
gymnasiet

41%
15%
13%
31%

Ja, studieförberedande program på
gymnasiet

0%

34%
25%

50%

75%

100%

Vad unga i årskurs 2 vill och tror de kommer göra
Vad gäller frågan om vad ungdomarna i årskurs 2 helst skulle vilja göra direkt efter gymnasiet svarar 22
% av tjejerna och 21 % av killarna att de vill studera på högskola eller universitet i Sverige, se diagram
H1b på följande sida. 18 % av killarna och 29 % av tjejerna skulle helst vilja resa.
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På frågan vad ungdomarna tror att de kommer göra direkt efter gymnasiet svarar totalt 28% att de tror
att de kommer studera vidare, se diagram H2b. Andelen som tror att de kommer börja jobba i
kommunen eller i en kommun i närheten är 29 % av killarna och 24 % av tjejerna.
Bland tjejerna i årskurs 2 svarar 64 % att de tror att de kommer läsa vidare efter gymnasiet (direkt eller
senare), se diagram H3 på följande sida. Bland killarna är motsvarande andel 56 %. Fler killar än tjejer
svarar ”Nej, jag kommer inte läsa vidare”.

H1b. Vad skulle du helst vilja göra direkt efter gymnasiet?

kille åk 2

10%
7%

Vet inte

tjej åk 2

7%
1%

Annat

18%

Resa
5%

Jobba utomlands

29%

11%

9%
6%

Jobba någon annanstans i Sverige
Jobba här i kommunen eller i en kommun i
närheten

18%
11%

Studera på folkhögskola

2%
1%

Studera på Komvux

1%
0%
9%
11%

Studera utomlands
Studera på högskola eller universitet i
Sverige

21%
22%

0%

25%

50%

75%

100%

H2b. Vad tror du att du kommer göra direkt efter gymnasiet?

11%
17%

Resa

tjej åk 2

3%
6%

Jobba utomlands

12%
9%

Jobba någon annanstans i Sverige
Jobba här i kommunen eller i en
kommun i närheten

29%
24%

Studera på folkhögskola

2%
2%

Studera på Komvux

1%
1%

Studera utomlands
Studera på högskola eller universitet i
Sverige
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kille åk 2

12%
5%

Annat

0%

5%
6%
26%
29%

25%

50%

75%

100%

H3. Tror du att du kommer läsa vidare efter gymnasiet, direkt eller senare?

100%

tjej åk 2
kille åk 2

75%

64%
56%

50%

25%

0%

20%

15%

Ja, jag kommer att
läsa vidare

21%

Nej, jag kommer inte
att läsa vidare efter
gymnasiet

24%

Vet inte

Flytta eller stanna i kommunen
45% av ungdomarna i årskurs 8 svarar att de inte tänkt på huruvida de tror att de kommer flytta från
Borås eller inte, medan 34 % svarar att de tror att de kommer flytta. Bland ungdomarna i årskurs 2 är
andelen som tror att de kommer flytta högre. 77 % av tjejerna och 71 % killarna i årskurs 2 tror att de
kommer flytta. Andelen som tror att de kommer flytta från kommunen har ökat från år 2014.
Avseende denna fråga finns det vissa skillnader per bostadsområde. I Norrby och Sandhult är andelen
som svarar att de inte vill flytta högst (drygt 40 %). I övriga områden är motsvarande andel drygt 20 %.
H4. Tror du att du kommer att flytta från kommunen där du bor?

100%

tjej åk 8
kille åk 8
77%

75%

tjej åk 2

71%

kille åk 2

47%

50%
36%

31%

25%

0%

25%
17%

23%

43%

29%

0%
Ja

Nej

Har inte tänkt på det
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H4a. Andelen som tror de kommer flytta över tid*
70%

tjej totalt

60%
50%

52%

56%

52%

45%

44%

2008

2012

40%

kille totalt

59%
50%

41%

30%
20%
10%
0%

2014

2017

*Andelen ja-svar redovisas över tid. Observera att svarsalternativen på frågan 2014 och tidigare varit ja/
nej/vet inte, för att i år vara ja/nej/har inte tänkt på det

De som svarade att de tror att de kommer flytta fick svara på en följdfråga om varför. I årskurs 2 har
flest angett forsatta studier, arbete och att de vill ha närmare till större ort eller stad.
H4b. Av vilken anledning tror du att du kommer flytta från kommunen?
Besvarades endast av de som tror de kommer flytta

Vet inte
Annat
Här kan jag inte vara den jag är
Bättre miljö för barn att växa upp i

Bostadssituationen i kommunen
Familj och släkt

6%
1%
1%
1%
1%
4%
4%
0%
1%
3%
2%
4%
5%

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner

5%
5%

kille åk 8
tjej åk 8

Fortsatta studier

24%

12%

11%
13%

11%
9%
10%
8%

Mina fritidsintressen

26%

11%
14%

Arbete
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tjej åk 2

14%

Vill ha närmare till större ort eller stad
Vill ha närmare till naturen

kille åk 2

4%
6%
2%
2%
9%
7%
3%
5%
2%
4%
1%
4%
3%
3%

15%
14%

0%

25%

36%

32%
33%

50%

75%

100%

Det bästa med kommunen
I lupp-enkäten ställdes även en fråga om vad som är det bästa med att bo i kommunen. Familj och släkt,
kompisar och partner är det som flest anger. En stor andel unga på högstadiet uppskattar också sina
fritidsintressen i hög grad.
H5. När du tänker på hur det är att bo i din kommun, markera det eller de alternativ
som du tycker är det bästa med att bo i din kommun?

kille åk 2

15%
10%
13%
12%
8%
10%
6%
10%
17%
20%
12%
15%
9%
13%
11%
12%
20%
20%
14%
15%
3%
4%
2%
3%

Vet inte
Här kan jag vara den jag är
Bra miljö för barn att växa upp i
Närheten till större ort eller stad
Närheten till naturen
Bostadssituationen i kommunen

tjej åk 2
kille åk 8
tjej åk 8

40%

Familj och släkt

42%
33%

41%
38%
40%

Kompisar eller flickvän/pojkvän/partner
20%
13%

Mina fritidsintressen

8%

Möjligheten till fortsatta studier

56%
51%

34%
28%

13%

22%
23%
22%
17%
21%
12%

Möjligheten till arbete

0%

25%

50%

75%

100%
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I enkäten ställdes en fråga om huruvida eleverna får gifta sig med vilka de vill. 81 % av killarna och 84
% av tjejerna svarar att de får det. 5 % av tjejerna och 3 % av killarna svarar att de bara får gifta sig med
vem de vill om personen har samma bakgrund som familjen. Vidare är det 1 % av tjejerna och 2 % av
killarna som svarar att de inte får gifta sig med vem de vill. Vid en fördjupad analys av fråga H6 per
bostadsområde framgår det att andelen som svarat att de får gifta sig med vem de vill bara personen har
samma bakgrund som familjen är högst i Hässleholmen, Hulta och Norrby där 14-17 % svarar detta.
Motsvarande andel är i Brämhult 9 % och i övriga områden 0-6 %.
H6. Får du gifta dig med vem du vill?

Vet inte

Nej

kille total

6%

tjej total

5%

2%
1%

Ja, men bara om personen är av ett annat kön än
mig

Ja, men bara om personen har samma religiösa,
etniska eller kulturella bakgrund som min familj

4%
2%

3%
5%

81%

Ja, jag får gifta mig med vem jag vill

0%

84%

25%

50%

75%

100%

Framtid
Som det framgår i diagram H7 svarar en väldigt hög andel, drygt 90 % av ungdomarna i båda årskurser,
att de ser mycket eller ganska positivt på framtiden.
H7. Hur ser du på framtiden?

kille åk 2

46%

tjej åk 2

35%

kille åk 8

10%

20%

Mycket positivt

6%1%

45%

44%
0%

6% 4%

58%

49%

tjej åk 8
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45%

5%1%

47%
30%

40%

Ganska positivt

50%

60%

70%

Ganska negativt

6% 3%
80%

90%

100%

Mycket negativt

”Man borde ha mer koll
på skolorna och hur
eleverna har det under
skoltid. Om det finns
något negativt som sker i
skolan, borde man se till
att det inte sker och att
alla ska känna sig trygga
och bra under skoltiden”
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00103 1.1.3.1

Uppdrag att redovisa arbetet med barn och ungas
inflytande och delaktighet genomförs
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna redovisningen hur arbetet
med barn och ungas delaktighet och inflytande genomförs och översänder det
till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett berörda nämnder och bolag i uppdrag att redovisa
hur arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs.
Arbetet med ungas inflytande och delaktighet är grundläggande för allt arbete i
förvaltningen, och i synnerhet i den öppna ungdomsverksamheten. Ungas rätt
till inflytande och delaktighet tillgodoses men ska också göras, alltså på olika
sätt förverkligas. Det kan vara genom planerade aktiviteter på en fritidsgård,
coachning av unga att driva egna projekt eller utbildning av unga ledare eller
genom kompetensutveckling av personal. Verksamheten ska stärka och
möjliggöra ungas aktörskap.
Att vara delaktig i en förening ger en inblick i demokrati och ett starkare socialt
nätverk. Föreningsenheten arbetar aktivt med föreningslivet för att stärka den
demokratiska processen.
Inom ramen för förvaltningens övriga övergripande arbete genomförs flera
aktiviteter, vilka främjar delaktigheten hos barn och unga. Förvaltningens
politiska samarbetsuppdrag Lokalt inflytande bygger på delaktighet och syftar
till att stärka medborgarnas inflytande och delaktighet för alla åldrar.
Ärendet i sin helhet
Öppen ungdomsverksamhet
Kommunstyrelsen har gett berörda nämnder och bolag i uppdrag att redovisa
hur arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs.
Arbetet med ungas inflytande och delaktighet är grundläggande för allt arbete
inom verksamheten. Ungas rätt till inflytande och delaktighet tillgodoses men
ska också göras, alltså på olika sätt förverkligas. Det kan vara genom planerade
aktiviteter på en fritidsgård, coachning av unga att driva egna projekt eller
utbildning av unga ledare eller genom kompetensutveckling av personal.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Verksamheten ska stärka och möjliggöra ungas aktörskap. Några exempel hur
arbetet med barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs:
I samband med aktiviteter finns det metoder eller enkäter anpassade för
målgruppen för att få in synpunkter och förslag.
•
•

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhetsmedel avsatta för att genom metoden Projektpeng
stärka ungas aktörskap.
Projektkontor, en fysisk plats med två ledare med särskild
kompetens i metoden, för unga 16-25 år. Utgår från att stärka ungas
aktörskap genom support och coaching: Projekt, arrangemang,
ungdomsutbyten, internationellt volontärskap, utbildningar, jobb
m.m.
Mötesplatsenkäten, uppföljning av ungdomsverksamhetenen gång
per år, för deltagare i den öppna ungdomsverksamheten.
Återkopplas till unga och finns med som underlag i arbetet med
unga, både i och utanför verksamheten.
Uppföljningsverkstyget Loggboken, personal reflekterar över hur
unga har fått stöd i att producera aktiviteter, projekt och annan
fritidsverksamhet för sig själva och andra unga.
Uppföljningsverktyget Loggboken gruppverksamhet, grupper av
unga följer tillsammans med ledare upp hur deras projekt/aktiviteter
går.
Metoder för validering av ungas icke-formella lärande.
Unga har uppdrag i verksamheten, uppdrag att på olika sätt bidra till
verksamheten för sig själva, för verksamhetsutveckling, för andra
unga, för personal och andra vuxna. Exempel på detta är att
utveckla metodmaterial tillsammans med unga, anlita ung illustratör,
uppdrag till unga kommunutvecklare, unga utbildare.
Lovverksamhet. Unga inkluderas och görs delaktiga i planering och
utförande.
Möjliggör för ungdomsgrupper att arbeta med våldsprevention
genom utbildning, handledning och uppföljning.
Ungdomsledarutbildningar, årligen eller terminsvis återkommande.
Kompetensutveckling av personal i våldsprevention och normkritik.
Personalutbildningar om metoder för ungas delaktighet
Handledning av personal för att främja ungas aktörskap i
våldsprevention
Utbildning av ledare i COPE och ABC som stärker föräldrars
medvetenhet om att välja vägar som främjar barns trygghet och
delaktighet
Frågor till unga om våld och ingripanden genom enkäter (på Hulta
och Dalsjöfors)
Barn och unga involveras som ledare eller med-ledare i planering av
projekt, ungdomsutbyten m.m.
I verksamhetsutveckling som t.ex. APP för unga: samtal,
forumgrupper och enkäter där vi ber unga om hjälp och tar in
synpunkter och tankar.
Kollo och Badresor – barn och unga är praktiskt delaktiga och
medverkar i planeringen av dagarna, skriver och ritar om hur dagen
är upplagd.
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•
•

Medveten och normkritisk marknadsföring i rätt kanaler
Som partner/aktör i samverkan med civilsamhälle och nätverk

Föreningslivet
Att vara delaktig i en förening ger en inblick i demokrati och ett starkare socialt
nätverk. Föreningsenheten arbetar aktivt med föreningslivet för att stärka den
demokratiska processen. Ett nära samarbete med SISU möjliggör olika initiativ
av värdegrundsskapande aktiviteter, såsom utbildningar, kampanjer mm.
Urban kultur
Under fyra workshoppar sommaren 2018, där den ena var under en hel vecka
involverades unga i att skapa rum och uttryck i sin stadsdel. Bland annat togs en
muralmålning fram av professionella tillsammans med barn och unga på
området. Varje workshop avslutades med öppen scen, där många barn och
ungdomar deltog. Det resulterade i att barn på Hässleholmen åkte till andra
stadsdelar och uppträdde. Ungdomar från Hässleholmen fick också anställning
genom satsningen och var även en del i utformandet av projektet. Ett
engagemang från sommaren lever fortfarande kvar på området och har
resulterat i fler liknande satsningar och ett pågående arbete.
Unga kommunutvecklare – uppdrag inför valet
Unga fick i uppdrag att göra en informationsfilm riktad till förstagångsväljare.
Filmen ”Unga påverkar unga” lanserades under sommaren och var en del i
kommunens arbete med att öka valdeltagandet.
Kronängsparken
Dialoger/samtal med unga om planer för Kronängsparken. De skedde dels på
Norrbydagen den 25/8 samt under samrådet den 23/10 2018.
Bodavallen
Inför ombyggnationen av Bodavallen fick barn och unga från stadsdelen vara
med och påverka hur området skulle utformas. Både genom aktiviteter på
skolan och i föreningslivet.
Trygghetsvandringar
Trygghetsvandringar genomförs årligen i staden, i syfte att föra en dialog om
utvecklingen lokalt på ett område. Unga är självklart inbjudna att delta, vilket de
har gjort på Norrby och Kristineberg.
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdag
2016-05-26

§ 155
2012/KS0129 701
Svar på motion av Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan
Hjalmarsson (FP), Kerstin Hermansson (C) och Falco
Güldenpfennig (KD): Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett
måste för en aktiv barnkommun!
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2016, nr 112, sid B 1215 )
Patric Cerny (FP), Annette Carlson (M), Morgan Hjalmarsson (FP), Kerstin
Hermansson (C) och Falco Güldenpfennig (KD) har vid Kommunfullmäktiges
sammanträde den 26 mars 2012 inlämnat rubricerad motion.
I motionen föreslås att återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag
att på ett framgångsrikt sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad,
samt att tjänsten som barnrättstrateg ansvarar för etableringen av en
Pinocchiogrupp i Borås Stad.
Motionen har varit remitterad till de tre stadsdelsnämnderna och Borås Stads
Ungdomsråd.
Kommunstyrelsen delar stadsdelsnämndernas uppfattning, att det här är en fråga
för den nya organisationen och att det är upp till ansvarig nämnd att ta ställning i
frågan i samband med budgetberedningen 2017.
Kommunstyrelsens beslut 2016-05-02, § 230
Kommunstyrelsen beslutar på förslag av kommunalrådet Lena Palmén (S) föreslå
Kommunfullmäktige besluta
Motionen är besvarad.
Kommunfullmäktige
Annette Carlson (M) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag samt att Kommunfullmäktige dessutom beslutar; Berörd nämnd ska under tredje kvartalet 2017
redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med barn och ungas inflytande och
delaktighet genomförs.
Falco Güldenpfennig (KD), Hanna Bernholdsson (MP) och Lena Palmén (S) yrkar
bifall till Kommunstyrelsens förslag och Annette Carlsons (M) tilläggsyrkande.
Kommunfullmäktige beslutar:
Motionen är besvarad.
Berörd nämnd ska under tredje kvartalet 2017 redovisa för Kommunstyrelsen hur arbetet med
barn och ungas inflytande och delaktighet genomförs.

2016-05-26

Vid protokollet
Göran Björklund
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla den 3 juni 2016
Per-Olof Höög (S)
Leila Pekkala (S)
Rätt utdraget betygar:
Maimu Seppel

Ulrik Nilsson (M)

2

MOTION
Kommunfullmäktige

2012-02-26

Barnrättsstrateg och Pinocchiogrupp – ett måste för en aktiv barnkommun!
I Borås Stad tar vi fasta på barns och ungas inflytande samt delaktighet! Utmärkelsen Årets
Ungdomskommun 2010 är ett ypperligt bevis på detta. Under förra mandatperioden gjorde vi
Allianspartier i sexpartimajoritet framgångsrika satsningar på barn och ungdomar. Vi fattade
beslut om allt från näridrottsplatsen på Hulta, den brukarstyrda Skateboard- och BMX-hallen
till framtagandet av Boråspaletten (strategin för barn och ungas inflytande). Som ett nästa
steg i arbetet för en aktiv barnkommun föreslår vi Allianspartier att det inrättas en permanent
tjänst som barnrättsstrateg och att en Pinocchiogrupp etableras i Borås Stad.
En grupp vars röst måste värnas är barnens och där ska Borås Stad visa vägen. Under 2011
har en projektledare för barn och ungas inflytande varit anställd på stadskansliet.
Projektledarens främsta uppgift har varit att kartlägga förvaltningarnas arbete med barn och
ungas inflytande. Vi i Alliansen vill nu att denna tjänst återinrättas, då vi anser att det även
framgent behövs en barnrättsstrateg som arbetar för barns inflytande i Borås Stad.
I Borås kan vi vara stolta över att vi har ungdomsråd både i Stadsdelsnämnderna och under
Kommunstyrelsen som aktivt framför ungdomars synpunkter och åsikter. Vi Allianspartier
anser att ett liknande råd även bör bildas för barn i åldrarna 5-13 år- med namnet
Pinocchiogrupp. Vi föreslår att barnrättsstrategen ansvarar för etableringen av denna grupp.
Ett resultat av etableringen av en Pinocchiogrupp torde i ett långsiktigt perspektiv bli att
rekryteringen till de fyra ungdomsråden är säkrad, vilket medför att Borås Stad tar ansvar för
de demokratiska värderingarna.

Med hänvisning till ovanstående föreslås Kommunstyrelsen besluta att:
-

Återinrätta tjänsten som barnrättsstrateg som får i uppdrag att på ett framgångsrikt
sätt arbeta med barn och ungas inflytande i Borås Stad.

-

Tjänsten som barnrättsstrateg ansvarar för etableringen av en Pinocchiogrupp i
Borås Stad.

Patric Cerny (FP)
Annette Carlson (M)
Morgan Hjalmarsson (FP)
Kerstin Hermansson (C)
Falco Güldenpfennig (KD)
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Fritids- och folkhälsonämndens svar på Uppföljning av
Överenskommelsen i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna uppföljningen av arbetet med
Överenskommelsen.
Sammanfattning
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.
•

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?

•

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?

•

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?

•

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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•

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?

•

Andra synpunkter?

Samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och De idéburna
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i badhusen och på våra anläggningar för att bedriva
verksamhet. Förvaltningen har även tecknat flera IOP med De Idéburna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer, för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Enligt Överenskommelsen skall arbetet
beskrivas i handlings- och uppdragsplaner. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.
•

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?

•

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
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•

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?

•

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?

•

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?

•

Andra synpunkter?

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar svaren på frågorna för
Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i
november, samt lyfter in i dem i en gemensam plan som antas av det
gemensamma samrådet.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala uppföljning innehåller:
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i baden, på våra anläggningar för att bedriva verksamhet och
för att komplettera och förbättra kontaktytan till medborgarna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Nedan följer konkreta utvecklingsarbeten som genomförts under 2018:
•

Föreningarna på Boda och Hässleholmen var med och formade
visionen för Bodaområdet. I samband med utvecklingen av området
sker det en kontinuerlig dialog om den i framtida gemensamma
verksamheten med de föreningar som är tänkt att verka på eller i
området.

•

Inom ramen för arbetet med bidragsutredningen sker gemensamma
utbildningar och träffar för att arbetet och förhållningsättet i
utredningen skall gå enligt Överenskommelsens principer.

•

Inom ramen för barnsäkerhet sker två utbildningar, ”Cykla säkert” och
Första hjälpen, för elever i årskurs 5.

•

I arbetet med ny detaljplan för Norrby sker det en dialog med
föreningarna som använder Kronängsparken som arena för fotboll.
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•

Föreningsdialog med Mariedals IK om utvecklingen av friluftsområdet
Kransmossen.

•

Föreningsdialog med Byttorps IF om utvecklingen av området kring
Byttorps IP.

•

Byttorps IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en
föreningsdriven öppen ungdomsverksamhet på området.

•

Hestra IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven
öppen ungdomsverksamhet på området.

•

Dialog med Borås Skytteallians om ett nytt skyttecenter i Borås.

•

Ett nätverk av möjligheter - Sociala föreningar informerar om sin
verksamhet för kommunen och andra offentliga verksamheter.

•

Administratörsträffar för föreningsanställda i samarbete med SISU.

•

Dialog med IK Ymer och Borås Skidlöparklubb om utvecklingen av
Ymer-området.

•

Barnsäkerhet – samarbete med NTF och Livräddningssällskapet

•

Regelbundna träffar i områdesnätverken där man gemensamt gör
insatser som främjar trygghet och gemenskap i områdena.

•

Stöd till och kontinuerlig dialog med ortsråden i Fristad, Dalsjöfors,
Sandared- och Viskaforsbygden.

•

Samordning av områdesnätverken för att utveckla det lokala arbetet.

•

Kontinuerlig dialog med föreningar på Hässleholmen för samverkan
kring utvecklingen på området tex. på områdesnätverk och på
intresseföreningen.

•

Utbildningen ”Rusta dig för valet” och flera delar i satsningen för att
öka valdeltagandet.

•

Föreläsningsinsatsen ”Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.

•

Urban kultur på Hässleholmen – sommar 2018 + att satsningen
kommer att fortsätta under lov.

•

Samtal om äldres hälsa med studieförbund.

•

Frågat verksamma föreningarna på Träffpunkt Simonsland om att
gemensamt arbeta kring frågor som berör dem, t ex öppettider på
Träffpunkten. Dock inget intresse från berörda.

•

Öppen ungdomsverksamhet på Kulturföreningen TÅGET och Gustav
Adolfs församlingshem.

•

Projektet En kommunen fri från våld utvecklar det våldspreventiva
arbetet tillsammans med föreningsliv, Studieförbund, Fristad
folkhögskola och hyresgästföreningen,

Sida

Borås Stad

5(7)

•

Diverse aktiviteter på våra mötesplatser. Till exempel kvinnocafé på
Norrbyhuset.

•

Simskola för kvinnor, främst på Hulta/Hässleholmen, Sjöbo och
Norrby.

•

Områdesnätverken planerar och genomför lokala aktivitetsdagar och
andra arrangemang tillsammans med Idéburna på området.

•

Lovverksamhet över hela staden planeras och genomförs med
Idéburna.

IOP
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvariga för fyra IOP;
•

IOP om Parasportens framväxt i Sjuhäradshallen med SISU.

•

IOP ”Hitta Ut” med Hestra IF.

•

IOP om föräldrakursen ”Älskade barn” med Studiefrämjandet

•

IOP med Korpen om ”Boråsklassikern”

I följande IOP är Fritids- och folkhälsonämnden delansvariga;
•

IOP ”Framtid Tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden
samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden)

•

IOP ”Vi tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden samverkar
med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden)

•

IOP ”Sports for you” med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU
(Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans).

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
På lång sikt skapas goda relationer mellan Borås Stad och civilsamhället. På kort
sikt åstadkoms kontinuerligt aktiviteter, både ur ett områdesperspektiv men
även riktade insatser vid särskilda tidpunkter, såsom lovverksamheten.
Verksamhet som genomförs tillsammans med De Idéburna resulterar i en
bredd av aktiviteter- samt att vi når en bredare målgrupp, vilket vi inte hade
kunnat åstadkomma själva. Vår ambition är att det skapar en ökad vi-känsla,
trygghet, glädje, kunskap och delaktighet.
Avsikten med utbildningar inom cykelsäkerhet, föräldraskapsstöd och lokal
samverkan är att öka säkerheten och upplevelsen av tryggheten inom ramen för
Säker och Trygg kommun.
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Generellt sett upplevs det inte som så stora hinder för att åstadkomma
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samverkan med De idéburna. Utmaningar som förekommer är dock ekonomin
då föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter. En del föreningarna har
svårt att få medlemmar att engagera sig, det är lätt att slita ut de som redan är
aktiva. Andra utmaningar är svårigheten i att hitta rätt tajming, svårt med
tiderna då föreningslivet ofta uteslutande är kvällsaktiva.
Samverkan med studieförbund kan försvåras av de inte vet från ett år till ett
annat vilka ekonomiska resurser de har då stor del av ekonomin är i
projektform.
Det är viktigt att förstå att vi har olika förutsättningar (men alla kan göra något).
Politisk obundenhet har varit svårt för vissa samverkansparter att förstå.
Att idéburna i sin tur ibland har svårt att organisera sig tillsammans.
Hitta resurser för att betala idéburna som vill utveckla verksamheten enbart
genom ekonomisk ersättning.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Vi ser behov att fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället,
utifrån befintligt arbete inom våra verksamheter, det politiska
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och Överenskommelsen. Konkreta
exempel på utveckling och fördjupning är:
•

Fortsatt områdesutveckling i våra prioriterade områden (Sjöbo, Norrby
och Hässleholmen) Hur kan områdesnätverken utvecklas till att
innefatta fler föreningar till exempel?

•

Kan föräldraskapsstöd drivas med hjälp av föreningar?

•

Kan föreningarna ”driva” caféet på Träffpunkt Simonsland genom att
teckna ett IOP med kommunen. Som det är nu så stänger cafét 17.00
när personalen går hem.

•

Ny mötesplats på Bodavallen,

•

Troligen tryggare områden

•

Fortsätta och fördjupa arbetet avseende ”Äldres hälsa”.

•

Förstärka Mötesplatserna roll i samverkan med lokalområdet.

•

Utveckla den öppna ungdomsverksamheten ytterligare tillsammans med
Idéburna organisationer.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Många föreningar är intresserade av att skriva IOP, därför vore det bra med
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utbildning/ökad kunskap hos både tjänstemän och hos De idéburna om hur
man skriver en IOP.
Fortsatta FRÖ-möten för att lyfta goda exempel och inspirera till samverkan.
Samverkan finns och fungerar bra idag men det vore bra om vi kunde skriva
ner en överenskommelse som håller över tid.
Andra synpunkter?

Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. Överförmyndarnämnden
17. AB Bostäder i Borås
18. Borås TME
19. Borås Djurpark
20. Borås Energi och Miljö AB
21. Borås Elnät
22. Borås Parkerings AB
23. Industribyggnader i Borås AB
24. Fristadbostäder AB
25. Viskaforshem AB

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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26. AB Toarpshus
27. AB Sandhultsbostäder
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2018-11-16. Remissvaren skickas i elektronisk form till ff.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2018-00148 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Malin Andersson
Handläggare
033 357361
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00049 829

Iordningställande av ett aktivitetsområde på det gamla
stationsområdet i Gånghester
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden återlämnar ärendet till kommunstyrelsen för
vidare handläggning och konstaterar att nämnden ansvar är begränsat i att
utveckla området vidare.
Sammanfattning
Tillsammans med tidigare stadsdel Öster och Lokalförsörjningsförvaltningen
har Fritids- och folkhälsonämnden arrangerat två stormöten i Gånghester för
att utröna vilka aktiviteter som önskas och kan genomföras vid det gamla
stationshuset. Många bra uppslag har kommit fram från de boende i
närområdet. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit ansvar för en
uppsnyggning av området på utsidan stationshusen och förberett för boulespel.
Lokalförsörjningsförvaltningen har delvis snyggat till fastigheterna.
Fritids- och folkhälsonämnden tillskrev Kommunstyrelsen, 2016-04-07
(2016/FF0049 829) att initiera en prövning av detaljplanen för stationshuset i
Gånghester, för att skapa förutsättningar för aktiviteter i och i anslutning till
fastigheten.
En utmaning ligger i detaljplanen och Trafikverkets inställning till vad som får
bedrivas på platsen. För att tillgodose de boendes intressen så måste en
detaljplaneändring ske på området. Lokalförsörjningsnämnden äger och
underhåller lokalerna och bör besluta om vad lokalerna på sikt ska användas till.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad äger sedan 2014-03-28 fastigheten för det tidigare stationshuset i
Gånghester, då det köptes av Trafikverket.
Sven-Erik Håkansson (c) och Alexander Andersson (c) har i en motion till
Kommunfullmäktige föreslagit att det byggs ett aktivitetsområde på
Gånghesters stationsområde. Invånarna i Gånghester har visat ett stort
engagemang och har också en stor förväntan att Borås Stad förverkligar
motionen och fullföljer intentionerna i köpet av egendomen.
Fritids- och folkhälsonämnden och Stadsdel Öster har genomfört två
medborgardialoger för att ta reda på hur de boende i Gånghester vill använda
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det gamla stationshuset. I processen har det framkommit önskemål om att rusta
upp och iordningsställa fastigheterna, röja och städa upp i området, bygga
boulebanor och grillplats samt att använda husen till föreningsgård och
omklädningsrum.
En förutsättning för att tillskapa den verksamhet som invånarna i Gånghester
önskar är att en prövning sker i gällande detaljplan alternativt en förändring av
nuvarande detaljplan. I köpeavtalet mellan Borås Stad och Trafikverket, skriver
Trafikverket ”På grund av närheten till järnvägen är fastigheten inte lämplig att
använda för bostadsändamål, skol- eller vårdverksamhet eller annan verksamhet
som kan innebära konflikt mellan järnvägen och användningen av fastigheten.
Trafikverket kommer att vid prövning av ändring av användningssätt vid
ny/ändrad detaljplan eller vid bygglovsprövning avstyrka användning som inte
är förenlig med järnverksverksamhet och hävda riksintresset för järnvägen”.
Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att detaljplaneändringen bör prövas
för att kunna nyttja stationshuset fullt ut, men är samtidigt medveten om att
ärendet sannolikt är förknippat med svårigheter. Staden riskerar i annat fall att
ha en fastighet i sin ägo som inte kan användas.
Under processen med en eventuell detaljplaneändring föreslår Fritids- och
folkhälsonämnden att ett antal åtgärder ändå vidtas, bland annat bör området
röjas och städas upp för att i möjligaste mån återställas till den ursprungliga
miljön, fastigheterna bör målas om, grusytorna bör iordningsställs.
En erfarenhet att ta med i framtida liknande ärenden är att göra klart i samband
med köpeavtalet vad syftet med köpet är och starta eventuella
detaljplaneförändringar omgående.
Planens utmaningar
Planen från 1981 anger järnvägsändamål, vilket ger stora begränsningar i vad
husen och marken kan användas till. Stationen och banvaktarstugan finns med i
Borås Stads kulturmiljövårdsprogram (KMP) som bevarandeobjekt, vilket
innebär en större nogsamhet i förändrad verksamhet samt vid
bygglovsprövning. Det betyder dock inte att det är förbjudet att förbättra och
underhålla fastigheterna, snarare tvärtom. Med erforderliga skyddsåtgärder
(staket) mot järnvägen bör egendomen kunna användas för annat ändamål än
för järnvägsverksamhet.
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Stadsdel Öster och
Lokalförsörjningsförvaltningen har samverkat tillsammans med invånarna i
Gånghester.
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00108 1.1.3.1

Samverkan för ett ökat förebyggande och
hälsofrämjande arbete i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillskriver Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden
om ett utvecklat samarbete kring förebyggande och hälsofrämjande arbete i
Borås. Fritids- och folkhälsonämnden ansöker samtidigt om 50% av kostnaden
för ett treårigt samarbete.
Ärendet i sin helhet
Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden och VGR, södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden har tillsammans utrett möjligheterna till nya
samverkansformer för ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i Borås.
Arbetet har skett genom en gemensam förstudie där fokus har legat på att hitta
gemensamma lösningar för ett förebyggande lokalt folkhälsoarbete, samt hitta
modeller för att slussa ut färdigbehandlade patienter från rehabenheterna i
Borås till egenträning. Här kan Borås många motions-, frilufts- och
idrottsanläggningar vara ett viktigt redskap i arbetet. Arbetet utgår också från en
jämlik hälsa.
Ekonomi
Borås Stad och VGR Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden satsar vardera
motsvarande 1 500 tkr per år i det treåriga projektet.
VGR:s medel går uteslutande till löner för 3,0 årsarbetare motsvarande
Hälsopedagog eller liknande. Borås Stads insats är projektledning och
handledning, lokalkostnader på Stadsparksbadet och de sex Mötesplatserna
samt samtliga omkostnader för projektet (arbetsplatser, material,
marknadsföring samt förekommande kostnader i projektet).
Förslaget är att vi skriver ett tilläggsavtal till det befintliga Folkhälsoavtalet som
finns mellan parterna.
Arbetet redovisas årligen i en utvärdering ställd till både Fritids- och
folkhälsonämnden och till VGR, Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden.

Modell
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Arbetet följer följande modell;
Navet i arbetet kommer en FaR mottagning/Fysioteket på Stadsparksbadet att
bli. De som får FaR recept utskrivna kan antingen komma i aktivitet på
Stadsparksbadet och/eller bli rekommenderade eller föredra aktiviteter på
mötesplatserna. Oavsett val kommer de att bli mottagna av professionell
personal som sätter igång dem och följer upp.
Kompetensen består av legitimerad fysioterapeut, hälsoutvecklare/pedagog
eller motsvarande. Förslaget är totalt 3,0 tjänster till Stadsparksbadet och de sex
Mötesplatserna. De rekryterade utarbetar tillsammans med befintlig personal på
Mötesplatserna samt de lokala folkhälsosamordnarna en strategi för att
målgruppen ska finna de lokala förutsättningarna för att komma i aktivitet och i
en social samvaro som bryter isolering och som passar den enskildes behov.
Arbetet sker i nära samverkan med Primärvården och rehabenheterna i Borås.

Flödesschema från recept till uppföljning

Beslutsunderlag
1. Förstudien
Samverkan
Samverkan har skett mellan Borås Stad och VGR.
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Beslutet expedieras till
1. VGR, södra Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

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

Uppdragsgivare
Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden och VGR, södra hälso- och sjukvårdsnämnden.

Arbetsorganisation
Referensgruppen, bestående av Marita Haglund, Andreas Hjertén, Helen Nordling, Mona
Carlbom, Susanne Carlsson samt Tommy Jingfors. Samordnare, Helena Ahlstedt.

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

Frågeställningar









Beskrivning av nuläget, hur ser det ut idag, insatser, aktörer uppdrag?
Omvärldsanalys, hitta goda exempel, ex Lundbybadet, Hälsotek.
Hur passar ett renoverat Stadsparksbad in i ett framtida hälsofrämjande arbete?
Hur passar bassängen på Solhem in i ett framtida hälsofrämjande arbete?
Fyss/FAR
Hur kan nuvarande folkhälsotjänst-avtal och folkhälsoavtal mellan hälso- och
sjukvårdsnämnden anpassas för att stödja arbetet?
Vilka insatser ger effekt på en mer jämlik hälsa?
Konsekvensbeskrivning av förslag.
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Beskrivning av nuläget
Hälsocoach online
Ett nytt projekt är Hälsocoach Online. Den är till för personer som vill komma igång med
träning, bli mindre stillasittande, sluta röka eller förändra dina mat- eller alkoholvanor. Om
patienten har fått hälsoråd från sin läkare, sjuksköterska, fysioterapeut etc. kan det underlätta att
ha en hälsocoach som stödjer patienten att förändra sina vanor. Man kan också boka tid helt på
eget initiativ.
Hälsocoach online är ett samarbete mellan Södra Älvsborgs Sjukhus och Närhälsan och är till för
dem som är 16 år och äldre och bor i kommunerna Alingsås, Bollebygd, Borås, Essunga,
Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn samt Vårgårda.

Hälsocenter i område Närhälsan V7
Primärvårdschefen, Maritha Bäck i Sjuhäradsområdet har gett vårdcentralerna i uppdrag att
utreda möjligheterna till ett Hälsocenter i område Närhälsan V7 (Borås, Bollebygd, Mark,
Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga). Sammankallande i denna grupp är Paula Olofsson
Lindberg, vårdcentralschef i Dalsjöfors. Detta uppdrag har många likheter med det som denna
förstudie beskriver. Dock har de inte FaR® konceptet som grund. Så här beskrivs deras uppdrag;
Bakgrund
Primärprevention är en av primärvårdens främsta uppgifter. Tyvärr hinner vårdcentralerna inte
med detta i önskad utsträckning då sjukligheten ökar mer och mer. Vi behöver ta nya tag och
organisera primärpreventionen på ett annat sätt än idag. Resurserna sinar och efterfrågan på
sjukvård ökar, en ekvation som inte går ihop. Vi behöver nå riskgrupperna i ett tidigt skede för
att stödja och hjälpa utsatta personer till hälsosamma livsstilsförändringar. Övervikt, riskbruk av
alkohol, rökning och stilla sittande med mera bör fångas upp tidigt innan det leder till ohälsa.
Syfte
Att främja en hälsa på lika villkor i hela området V7.
Att förebygga framtida ohälsa hos befolkningen genom primärprevention.
Att hitta de personer som löper risk att utveckla ohälsa/sjukdom.
Att ta fram ett förslag till hur arbetet med primärprevention kan utvecklas.
Uppdrag
Utreda möjligheterna att starta ett ”Hälsocenter” för primärprevention.
Ta fram förslag till organisation och verksamhetsinnehåll.
Ta fram metoder för hur vi hittar personer i riskzonen. Hitta sätt för vårdcentralerna (även
sjukhusen) att rapportera om potentiella personer till Hälsocenter.
Ta fram en ekonomisk kalkyl för ett ”Hälsocenter”.
Implementera ”Hälsocoach online” som en del i verksamheten. Undersöka möjligheten till
licenser för Visiba Care.
Ta fram en handlingsplan för införande av en central enhet ”Hälsocenter” i område V7.
Handlingsplanen skall innehålla vad, hur och när samt av vem.
Hitta lokal för verksamheten.
Målgrupp: personer i riskzon i åldersspannet 16 – 70 år.
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Uppdragets avslut
Uppdraget anses avslutat då slutrapport och genomförd handlingsplan följs upp – 5 december
2018. Projektet går då över i ordinarie verksamhet. Från 2019-01-01.

Beskrivning av Fysisk aktivitet på recept FaR®
FaR® står för Fysisk aktivitet på Recept och är något som hälso- och sjukvården allt mer
använder för att människor ska få en bättre hälsa. Det innebär i korthet att patienten får ett
schema för veckans fysiska aktiviteter istället för annan behandling eller medicin. I vissa fall kan
fysisk aktivitet rekommenderas som ett komplement till annan vård.
FaR kan skrivas ut av läkare, sjuksköterska och annan vårdpersonal med legitimation. Träningen
är då anpassad för att sjukdomen eller problemet ska minskas samtidigt som det är anpassat
utifrån personens förutsättningar. Det kan därmed vara allt från stavgång till yoga eller
trädgårdsarbete.
I vissa fall rekommenderas att aktiviteten utförs i grupp och i sådant fall kan även vårdpersonalen
hjälpa till att hitta en lämplig grupp att vara med i. Det finns FaR-ledare, det vill säga personer
som är utbildade i FaR och håller träning för patienter som fått aktiviteten utskriven på recept.

Sammanfattning FaR:


Fysisk aktivitet kan användas i hälsofrämjande och förebyggande syfte samt som
behandling vid ett flertal sjukdomstillstånd.



FaR är en behandlingsmetod för att möta den livsrelaterade ohälsan.



FaR fungerar som ett alternativ eller komplement till läkemedel.



All legitimerad personal inom hälso- och sjukvården har möjlighet att förskriva FaR.

Jämlik hälsa
Regeringens mål inom folkhälsoområdet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor och att de påverkbara hälsoklyftorna ska slutas inom en generation.
Folkhälsan i Sverige är i ett internationellt perspektiv god och den utvecklas också positivt för de
allra flesta, men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten är
tydlig. De grupper som har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.
Återstående medellivslängd vid 30 års ålder är lägre i grupper med låg utbildningsnivå. Bland
grupper med låg utbildningsnivå är även dödlighet i livsstilsrelaterade sjukdomar, övervikt, fetma,
låg andel fysiskt aktiva och hög andel dagligrökare större. Den psykiska ohälsan är ett fortsatt
stort folkhälsoproblem. Kvinnor rapporterar i högre grad än män nedsatt psykiskt välbefinnande,
medan suicid är vanligare bland män och bland personer med låg utbildningsnivå.
Sysselsättningsgraden är generellt lägre och långtidsarbetslösheten högre för personer med låg
utbildningsnivå. Dessutom har de med lägst inkomster halkat efter övriga grupper när det gäller
ekonomiska förutsättningar.
I Borås Stads Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling och
utmaningen ligger i att jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Det finns skillnader mellan
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olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. Skillnaderna sammanfaller i
hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Skillnaderna i hälsa för befolkningen är ett
stort problem och då inte bara på individnivå utan även för samhället i övrigt.

Vilka insatser ger effekt till en mer jämlik hälsa?
Om en mer jämlik hälsa ska uppnås betonas vikten av samverkan mellan de olika enheterna inom
hälso- och sjukvården samt mellan kommuner och landsting för att få ett bättre och effektivare
utbud när det gäller primär och sekundär prevention. Strävan efter god hälsa är ett ansvar för
samhället i vid mening. Ett ideal bör vara att samtliga samhällsaktörer inser sitt ansvar för
folkhälsan och individens behov av stöd genom livet för att kunna upprätthålla en god hälsa.
Självklart har individen ett ansvar för sin egen hälsa men bör inte lämnas ensam och utan stöd
med detta ansvar.
Det finns föreställningar om en motsättning mellan att stödja individernas egna hälsoval eller att
arbeta med de mer grundläggande strukturerna. En god folkhälsa handlar om att hälsan bör vara
så jämnt fördelad som möjligt i befolkningen och inte enbart vara god hos den enskilde. Jämlik
hälsa betyder enkelt uttryckt att livsvillkor som står i vägen för människors möjligheter att leva ett
bra liv är undanröjda.

Omvärldsanalys
Sverige har kommit längst i världen då det gäller att skriva ut motion på recept. I vilket fall finns
det inget annat land som har ett så heltäckande system som Sverige, där alla 21 landsting är med.
Själva metoden att använda motion i både förebyggande syfte och som behandling finns i flera
andra länder som USA, Nya Zeeland, Storbritannien, Norge och Danmark men bara som projekt
i mindre skala.

FaR-teamet i Göteborg
FaR-teamet samverkar med många olika parter för att lyfta fysisk aktivitet på agendan både inom
hälso- och sjukvården, olika förvaltningar inom kommun samt region.
I FaR-teamets uppdrag ingår att sprida kunskap om effekterna av fysisk aktivitet och dess
betydelse för människors hälsa och välmående. Främst utbildar de personalkategorier inom olika
verksamheter för att de i sin tur ska kunna sprida kunskap vidare till de personer de möter.
Bemanningen av FaR-teamet organiseras som en egen enhet inom rehab beställd primärvård.
Den FaR stödjande verksamheten bemannas av fysioterapeuter och dietist. Hälsopedagog eller
motsvarande kompetens löses tillsammans med olika samverkansparter.
Följande FaR-mottagningar finns runt om i Göteborg:
1. FaR Centrala och Västra Göteborg = Askims sim- och sporthall, Dalheimers Hus, Friskis
& Svettis Johanneberg, Frölunda Kulturhus, Ruddalens idrottscentrum och Valhallabadet
2. FaR Hisingen = Lundbybadet
3. FaR Nordöstra Göteborg = Angereds Arena, Hälsoteket Angered och Gamlestadens
vårdcentral
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FaR® Hisingen
FaR® (Fysisk aktivitet på recept) mottagningen (Fysioteket) på Hisingen är belägget på
Lundbybadet i Göteborg. FaR® Hisingen har på uppdrag av Hälso- och sjukvårdsnämnd
Göteborg (HSNG) att svara för all verksamhet och samordning gällande FaR®. Arbetet bedrivs i
samverkan mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad av legitimerade fysioterapeuter
och hälsoutvecklare.
Implementeringen av FaR® som metod inleddes 2004 för vuxna och utökades 2008 till att även
omfatta barn och unga från 7 år. Verksamheten fungerar som ett oberoende stöd för alla
vårdgivare genom att informera, sprida kunskap och utbilda kring FaR® som metod med syfte
att öka förskrivningen av FaR® på Hisingen.
Lundbybadet är en modern, komplett träningsanläggning innehållande gym, gruppträningslokaler
och flera bassänger inklusive varmvattenbassäng. Hälsodisken Hisingen finns också på
Lundbybadet och erbjuder valbara aktiviteter även för dem med FaR®.
Fysioteket är en stödfunktion för alla som fått ett FaR®. Genom Fysioteket erbjuds ett anpassat
utbud för både vuxna och unga på Lundbybadet. Sammanställningen av aktivitetskatalogen för
vuxna och en för barn och unga görs två gånger per år. (bilaga 2)
Samverkan sker med andra aktörer inom Hälso- och sjukvård, föreningsliv samt kommunal
sektor.

Hälsodisken på Hisingen
Hälsodisken ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande inom området psykisk ohälsa. Nya
metoder ska utvecklas kontinuerligt för att möta det behov som finns hos invånarna på Hisingen.
Syftet är att vara primär prevention, vilket innebär att i tidigt skede möta den psykiska ohälsan
innan sjukdom utvecklas. Individen får råd och stöd för att själv kunna förändra sin livssituation.
Hälsodisken är belägget vid Kvilletorget på Hisingen. Genom Hälsodisken kan personer delta i
olika grupper såsom värkstaden, depressionsskola, ångestskola, stresskola,
sömnskola, mindfulness, yoga, frigörande dans och återhämtningsgympa. Hälsodisken har även
en mottagning för enskilda vägledningssamtal som handlar om hälsa.
Hälsodisken är ett konkurrensneutralt stöd för alla vårdgivare och samarbetspartners på
Hisingen. Hälsodisken är bemannad av två heltidsanställda kognitiva psykoterapeuter och en
heltidsanställd fysioterapeut. Finansieringen är genom VG regionen och en liten del från
Samordningsförbundet (stadsdelen, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan).

Hälsoteket i Angered
Hälsoteket i Angered är ett samarbete mellan Angereds stadsdelsförvaltning och Göteborgs
hälso- och sjukvårdsnämnd. Hälsoteket erbjuder hälsofrämjande aktiviteter och vänder sig till alla
boende, barn och vuxna, i Angered som vill stärka och förbättra sin hälsa. Hälsotekets insatser
bygger på en folkhälsovetenskaplig grund, med ett salutogent förhållningssätt och ett
helhetsperspektiv på hälsa. Med salutogent förhållningssätt menas att arbetet utgår ifrån de
faktorer som bevarar och stärker det friska hos individen. Helhetsperspektiv på hälsa syftar till
samband mellan den fysiska och psykosociala hälsan. Hälsoteket i Angered verkar för att minska
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ojämlikhet i hälsa. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria, frivilliga och som deltagare kan man vara
anonym. Verksamheten består av både fasta aktiviteter och kurser samt utåtriktat och
uppsökande arbete. Sammanställningen av aktivitetskatalogen för vuxna och en för barn och
unga görs två gånger per år. (bilaga 1)
Syftet med Hälsoteket är att stärka och förbättra hälsan och välbefinnandet hos invånarna i
Lärjedalen och Gunnared genom följande målsättningar:




Skapa möjligheter för människor att ta ett större eget ansvar för sin hälsa och att göra
hälsosamma val.
Göra hälsoinformationen lättillgänglig och förståelig i ett mångkulturellt samhälle.
Bedriva uppsökande verksamhet för att sprida information till befolkningsgrupper som är
svåra att nå.

Verksamheten vänder sig till alla boende i stadsdelarna Gunnared och Lärjedalen och utgår från
invånarnas behov. Stor del av verksamheten består av uppsökande verksamhet främst mot
förvaltningar, frivilligorganisationer, föreningar och andra arenor där människor möts.
På Hälsoteket i Angered arbetar tre hälsoinformatörer på heltid, varav en person samordnar
verksamheten. Hälsoinformatörerna är anställda av Göteborgs stad. I arbetsgruppen ingår även
fyra fysioterapeuter som tillsammans delar på tjänster om totalt 1,75 %. Fysioterapeuterna är
anställda av VG-regionen. Av fysioterapeuternas tjänster är 75 % riktade till barn- och
ungdomsaktiviteter. Utöver detta tillkommer ytterligare 40 % tjänst uppdelat på 10 % vardera på
en fysioterapeut, arbetsterapeut, socionom och sjuksköterska som arbetar med seniorträffar.
”För sjukgymnastiken är Hälsoteket en avlastning som också möjliggör att patienter kan slussas ut från sjukvården. Många av de
patienter som skickats till Hälsotekets aktiviteter går från sjukdom och total inaktivitet till en grundläggande och basal träningsform
menade fokusgruppsdeltagarna. Detta ger stor positiv effekt för många ansåg deltagarna i nätverksgruppen. Representanten för
sjukgymnastiken hade också uppmärksammat att många av de patienter de skickat till Hälsotekets sittgympa gått vidare till hårdare
träningsformer.” (Utvärdering av Hälsoteket 2009)

Hälsoenhet – Livslinjen
Alla vårdcentraler i gamla Mitten Älvsborg (Lerum, Alingsås, Vårgårda och Herrljunga) har egna
hälsoenheter som heter Livslinjen. Dessa hälsoenheter erbjuder; rådgivning och motiverande
samtal för ökad fysisk aktivitet, rådgivning och motiverande samtal för dem som har fått ett FaR,
individuell plan för en mer aktiv livsstil med uppföljning och konditionstest.

Hur passar ett renoverat stadsparksbad in i ett
framtida hälsofrämjande arbete?
Vi vill tänka folkhälsa i ett bredare perspektiv än vad vi tidigare kunnat erbjuda på våra bad.
Kan vi nå en befolkningsgrupp som idag inte är redo att besöka de ”vanliga” gymmen. Vi tror oss
veta att det finns ett glapp från det att personer anses färdigrehabiliterat tills att de är redo att
träna helt på egen hand.
Om vi tittar på arbetsmodellen som FaR® Angered har, så måste det lösas med lokaler för en
sådan verksamhet på Stadsparksbadet. Vi har beräknat att det krävs ett till två mindre rum för
samtals- och stödverksamhet samt en större aktivitetslokal. Kan man ha både gym & öppen del i
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gympahallen som redan finns? Finns det någon möjlighet att använda Actic´s gamla lokaler? Efter
renoveringen så önskade den gymkedjan inte förlänga avtalet. Nackdelen med Actic´s gamla
lokaler är att de ligger en trappa upp och som det är nu saknas där en hiss. Detta gym är i sig
uppdelad på två plan med en trappa emellan.
Trycket på Stadsparksbadet varmvattenbassäng är idag stort och nyttjas i dagsläget i princip hela
dagarna av simskolor. Behovet av ytterligare en varmvattenbassäng är således stort om vi ska
kunna bedriva en rehabverksamhet.
Det finns redan idag ett FaR kort att köpa på baden för de som visar upp detta recept.
Uppföljning av dessa patienter, om hur träningen går, skulle bli mycket bättre om det hade
funnits en mottagare av receptet på vår anläggning. Vi ser gärna att gästen/patienten i ett
inledande skede får den hjälp och stöd de behöver. Då gärna av en sjukgymnast, fysioterapeut,
dietist eller en hälsopedagog och erbjuds ett anpassat utbud av aktiviteter.
När de blir bättre och starkare kan de även ta del av den verksamheten som vi själva bedriver på
baden. Steget blir inte så stort för gästen/patienten att ta steget ut och själv ta hand om sin
friskvård om man redan i rehabiliteringen slussas ut i ”vanlig aktivitet”.

Hur passar bassängen på Solhem in i ett framtida
hälsofrämjande arbete?
Solhems bassäng
På Närhälsan Solhem rehabmottagning erbjuds sjukvårdande behandling i bassäng som en del av
övriga planerade rehabinsatser för våra patienter. Rehabmottagningen erbjuder arbetsterapi,
fysioterapi och neurovårdsteam i Vårdval Rehab. Sjukvårdande behandling i bassäng bedrivs i
form av beställning och bassängen är öppen 20 timmar per vecka.
Eftersom bassängen på Solhem inte är fullt utnyttjad och står tom flera timmar i veckan har
frågan varit uppe om bassängen skulle kunna utnyttjas av annan verksamhet än som sjukvårdande
behandling från Solhem rehabmottagning. Detta är inte en möjlig lösning eftersom bassängen är
så belägen att man inte kan separera den från övriga lokaler på Rehabenheten. Ingången sker
genom Närhälsan Solhems entré och träningshall. Dusch och omklädningsrum är gemensamt för
både patienter som tränar i bassäng och för patienter som tränar i träningshall. På grund av
sekretess och säkerhet är det därför inte möjligt att använda bassängen, i nuvarande form, till
annan verksamhet de tider den inte utnyttjas.
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Förslag
Vägen vidare
Det är många av våra patienter som behandlas på rehabmottagningar som har ett fortsatt behov
av hjälp och stöd för att fortsätta träna. Många av dessa patienter behöver både fysisk- och
psykisk hjälp/stöd att ta steget att hitta en form av vardagsträning för att förebygga ohälsa. Det
finns ett glapp från att hälso- och sjukvårdsansvaret slutar och det är många som på grund av att
de inte får den stöttningen och inte hittar vidare i någon form av träning. Det är viktigt att det
finns arenor där det hälsofrämjande arbetet tar vid, till exempel FaR-mottagning.

Mötesplatser
I Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag ingår att driva stadens sex olika mötesplatser.
Dessa är mötesplats Sjöbo, Hässleholmen, Hulta, Kristineberg, Norrby huset (Bilaga 2) och
Träffpunkt Simonsland. Deras gemensamma uppdrag är att vara en social mötesplats, verka för
verksamhetsöverskridande samverkan samt erbjuda medborgarservice. Mötesplatserna ska skapa
förutsättningar för människor att mötas, så väl mellan generationer som med olika social
bakgrund. Utgångspunkten är att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv.
Vårt förslag är att verksamheterna utökas med ytterligare ett område, hälsa. Detta betyder att det
på varje mötesplats skapas en Hälsodisk/Hälsotek likt Göteborg. Tanken bakom idén om att
placera Hälsodiskar på våra mötesplatser är att de flesta av dem ligger i stadens mest utsatta
områden (Välfärdsbokslut 2016). Med detta upplägg kan alla boende, barn och vuxna i
närområdet, oavsett FaR recept ta del av de hälsofrämjande aktiviteterna som erbjuds på
mötesplatsen (Angeredsmodellen). Hälsodiskarna i områdena ska verka för att minska ojämlikhet
i hälsa.
Hälsodiskar på våra sex mötesplatser. Vilka kompetenser behövs? – fysioterapeut, kognitiv
psykoterapeut, dietist, hälsopedagog, socionom.

Uppdragsområden för mötesplatserna

Social mötesplats
¨Motor¨ för verksamhetsöverskridande samverkan
Medborgarservice
Hälsa
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Mötesplats
Sjöbo

Mötesplats
Hulta

Norrbyhuset

Stadsparksbadet
FaR mottagning

Mötesplats
Hässleholmen

Mötesplats
Kristineberg

Träffpunkt
Simonsland

Stadsparksbadet
Navet i detta kommer en FaR mottagning/Fysioteket på Stadsparksbadet att bli. De som får FaR
recept utskrivna kan antingen komma i aktivitet på Stadsparksbadet och/eller bli
rekommenderade eller föredra aktiviteter på mötesplatserna. Oavsett val kommer de att bli
mottagna av professionell personal som sätter igång dem och följer upp.
Vilken kompetens behövs? – legitimerad fysioterapeut, hälsoutvecklare.

FaR recept

Stadsparksbadet
FaR mottagning

Aktivitet

Stadsparksbadet
FaR uppföljning

Förslag till fortsatt hantering av ärendet
Under förutsättning att båda presidierna gillar utgångsförslaget, så föreslår arbetsgruppen att
fördjupa sig i hur styrning och ledning ska se ut i samverkan. Vidare föreslås arbetsgruppen
lämna förslag till bemanning och de ekonomiska förutsättningarna samt lämna ett förslag till
hur nuvarande samverkansavtal kan revideras och fungera i framtiden.

Bilagor
Bilaga 1. Aktivitetsprogram Hälsoteket i Angered
Bilaga 2. Norrbyhuset
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Sida

SKRIVELSE
Datum

2012-12-10
Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN

Träffpunkt Simonsland 2.0
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att utvärdera
nuvarande verksamhet på Träffpunkt Simonsland och efterhöra föreningar,
organisationer, besökare samt personalens bild av verksamheten i förhållande
till det syfte och mål som låg till grund när verksamheten startade 2015.
Därefter sammanställer vi materialet och tar ett nytt avstamp för de kommande
fyra åren, ”Träffpunkt Simonsland 2.0”.
Sammanfattning
Borås Stad vill göra en avstämning och reflektion över nuvarande verksamhet
på Träffpunkt Simonsland. Verksamheten har varit igång under fyra år och
växer kontinuerligt, fler föreningar och organisationer, nya lokalytor tas i
anspråk och nya verksamheter flyttar in. Under 2017 hade Träffpunkten
170 000 besökare.
På Träffpunkten finns fyra förvaltningar representerade, Stadsledningskansliet,
Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Ett 40-tal föreningar har regelbunden verksamhet i huset. Andra organisationer
finns också, typ Kraftens Hus och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.
Ärendet i sin helhet
Träffpunkt Simonsland är en kommungemensam träffpunkt – föreningshus –
anhörigcentral samt frivilligcentral, belägen i fastigheten Simonsland 11 på
Viskastrandsgatan 3-5. Verksamheten har bedrivits sedan 2015 i nuvarande
lokaler.
Stadsdel Öster ansvarade för verksamheten de två första åren och sedan 2017
är Fritids- och folkhälsonämnden ansvarig nämnd.
Syfte
Till grund för verksamheten finns Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18,
som lyder;
”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv
mötesplats som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och
funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och
verksamhet. Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för
medlemmarna i de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens
övriga invånare.”

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Mål
”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och
ett gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och
invånarna i Borås Stad samt att tillsammans;
* skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025).
* skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
* verka för att bryta isolering och ensamhet
* bibehålla och utveckla sociala kontakter
* bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
* bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma
aktiviteter
* bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
* bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
* bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt
boende.”
Vi vill att föreningar, organisationer och besökare i huset samt anställda
(tjänstepersoner), hjälper oss att få ett nuläge av verksamheten utifrån syftet och
målet med verksamheten. I en sådan här komplex verksamhet vill vi också
passa på att ta temperaturen på arbetsmiljön, hur ”mår” föreningar,
organisationer och personal i huset?
Därefter sammanställer vi materialet och tar ett nytt avstamp för de kommande
fyra åren, ”Träffpunkt Simonsland 2.0”.
Beslutsunderlag
1. Frågeställningar
Samverkan
Samverkan har skett med de fyra olika förvaltningarna samt informerats på
berörda föreningsmöten.

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Datum
Borås 2018-11-13

Vårt dnr
Ert dnr

Sida
1

Handläggare: Tommy Jingfors

Träffpunkt Simonsland – avstämning och reflektion över verksamheten
Sammanfattning
Borås Stad vill göra en avstämning och reflektion över nuvarande verksamhet på
Träffpunkt Simonsland. Verksamheten har varit igång under fyra år och växer
kontinuerligt, fler föreningar och organisationer, nya lokalytor tas i anspråk och
nya verksamheter flyttar in. Under 2017 hade Träffpunkten 170 000 besökare.
På Träffpunkten finns fyra förvaltningar representerade, Stadsledningskansliet,
Sociala omsorgsförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen samt Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Ett 40-tal föreningar har regelbunden verksamhet i huset. Andra organisationer
finns också, typ Kraftens Hus och Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.
Bakgrund
Träffpunkt Simonsland är en kommungemensam träffpunkt – föreningshus –
anhörigcentral samt frivilligcentral, belägen i fastigheten Simonsland 11 på
Viskastrandsgatan 3-5. Verksamheten har bedrivits sedan 2015 i nuvarande
lokaler.
Stadsdel Öster ansvarade för verksamheten de två första åren och sedan 2017 är
Fritids- och folkhälsnämnden ansvarig nämnd.
Syfte
Till grund för verksamheten finns Kommunfullmäktiges beslut 2014-06-18, som
lyder;
”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats
som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och
funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet.
Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i
de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens övriga invånare.”
Mål
”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och ett
gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och
invånarna i Borås Stad samt att tillsammans;
* skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025).
* skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
* verka för att bryta isolering och ensamhet
* bibehålla och utveckla sociala kontakter
* bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
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* bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma
aktiviteter
* bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
* bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
* bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt
boende.”
Avstämning och reflektion
Vi vill att föreningar, organisationer och besökare i huset samt anställda
(tjänstepersoner), hjälper oss att få ett nuläge av verksamheten utifrån syftet och
målet med verksamheten. I en sådan här komplex verksamhet vill vi också passa
på att ta temperaturen på arbetsmiljön, hur ”mår” föreningar, organisationer och
personal i huset?
Därefter sammanställer vi materialet och tar ett nytt avstamp för de kommande
fyra åren, ”Träffpunkt Simonsland 2.0”.

Tommy Jingfors
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Ingegerd Eriksson
Stadsledningskansliet

Maria Johnson
Vård- och äldreförvaltningen

Monica Svensson
Sociala omsorgsförvaltningen

Bilaga 1.

Frågeställning

3

Att reflektera över;
1) Syftet med verksamheten
”Syftet med en kommungemensam träffpunkt är att skapa en attraktiv mötesplats
som gynnar samverkan mellan pensionärsföreningar och
funktionshinderorganisationer samt tjänstemän gällande lokaler och verksamhet.
Denna samverkan ger ett ökat utbud och ett ökat inflytande för medlemmarna i
de olika föreningarna/organisationerna samt kommunens övriga invånare.”
Hur ser Ni på det, upplever Ni att vi tillsammans når syftet?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2) Målet med verksamheten
”Målet med den kommungemensamma träffpunkten är att skapa en närhet och ett
gott samarbete mellan föreningarna, organisationerna, tjänstemännen och
invånarna i Borås Stad samt att tillsammans;
* skapa en mötesplats mellan invånarna och Borås Stad, där invånaren är
medskapande och får ett reellt inflytande på stadens utveckling (Vision 2025).
* skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats
* verka för att bryta isolering och ensamhet
* bibehålla och utveckla sociala kontakter
* bidra till mellanmänskliga interaktioner och relationer
* bidra till gemenskap med andra och möjligheten att delta i gemensamma
aktiviteter
* bidra till att öka trivseln och livskvaliteten för den enskilde
* bidra till ett utökat lättillgängligt kulturutbud
* bidra till ett hälsosamt åldrande och därigenom förlänga kvarboende i ordinärt
boende.”
Hur ser Ni på det, upplever Ni att vi tillsammans når målet?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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3) Arbetsmiljön på Träffpunkten
Hur upplever ni arbetsmiljön på Träffpunkten idag?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Lämna er svar till receptionen på träffpunkten, senast den 31 januari 2019.
Tack för hjälpen!
Jag som svarar är
Förening/organiation
Besökare
Tjänsteperson

Sida

SKRIVELSE
Datum

2018-12-10
Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00217 3.6.7.2

Ansökan om fortsatt stöd till Flickakademin
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 75 tkr för IF Elfsborgs satsning på
Flickakademin. Fritids- och folkhälsonämnden uttalar en intention om att
verksamheten bör implementeras i en fastare organisation från 2019 och framåt
om ett kommunalt stöd ska beviljas i framtiden. Under våren 2019 får IF
Elfsborg återkomma och redovisa hur en sådan organisation kan se ut.
Ärendet i sin helhet
Flickakademin är en del av Camp Elfsborg. Flickakademin etablerades under
2014 och startade sin verksamhet hösten 2014. Flickakademin erbjuder, i
samarbete med stadens klubbar och SISU, träning och ledarskapsutbildning för
tjejer som vill mer med sin fotboll. 12 föreningar samverkar inom
Flickakademin.
Inför det fjärde året har också Akademin tillsatt en visionsgrupp, i syfte att ta
fram en handlingsplan för ett gemensamt damlag 2019-2020. Det är ett av
Akademins främsta mål att skapa förutsättningar för ett elitlag inom
damfotbollen.
Vi Tillsammans, en organisation inom IF Elfsborg, söker medel för att driva
Flickakademin, en verksamhet för flickor i åldrarna 14-17 år. 63 flickor
medverkar i satsningen. Verksamheten är startad och medel söks nu för de två
kommande åren; 2019-2020.
Fritids- och folkhälsonämnden prioriterar satsningar på jämställdhet och
flickors idrottande. Flickakademin är en satsning som ligger väl i linje med
nämndens prioritering och inriktning. Av den anledningen är det av stor vikt att
stödja initiativet.
Beslutet expedieras till
1. IF Elfsborg

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00204 2.6.1.1

Yttrande över Lokalisering för nytt samlat
skyttecentrum i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslag till lokalisering av nytt
skyttecenter vid Ängen/Kranshult. Nära samverkan med Borås Fältrittklubb
och andra berörda är en förutsättning för en eventuell etablering.
Sammanfattning
Ärendet om ett gemensamt skyttecenter har diskuterats i över 20 år i Borås
Stad. Förslaget innebär att vi samlar sju olika föreningar vid ett gemensamt
skyttecenter och samtidigt frigör befintliga arrenden för nuvarande
skytteanläggningar på kommunal mark.
Ärendet i sin helhet
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal
platser har mer eller mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika
anledningar. Tanken har varit att samla olika skytteverksamheter som idag är
lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark med mera. Redan år 2001 föreslog
dåvarande Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är
lokaliserad nära bostadsområden, ska flyttas och samlas till en lämpligare plats.
En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är ett gemensamt mål för
alla inblandade, såväl från skyttar som från Borås Stad. Det innebär att färre
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att
hitta en plats som kan accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i
samverkan med berörda nämnder under 2018 fastställa en plats och starta
miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i Borås. Stadsledningskansliet
tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Fritidsoch folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett
förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära
anslutning till Bråts skjutfält. Under sommaren har konsult upphandlats som
också genomfört översiktlig miljöbedömningen för lämpligheten av lokalisering
av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se bifogad
rapport.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund
utifrån behov och möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning.
Anläggningen kan bestå av 10 banor som täcker in de vanligaste skyttegrenarna.
Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få
störningar som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i
närområdet.
Anläggningen ska tillgänglighetsanpassas för människor med olika
funktionsnedsättningar. Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas
för att kunna stå som arrangör för Svenska mästerskap, Nordiska mästerskap,
Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält
och är i dag ett redan bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund övnings- och utbildningsanläggning
vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan. Norr om området finns Bråt
och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut
finns Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.
Samråd med grannar och andra berörda kommer att ske. Efter genomförd
remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet.
Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende,
anläggningslån, miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls
till Miljö- och konsumentnämnden som fattar beslut i form av ett föreläggande
om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan regleras. Befintliga arrenden
för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av
Borås Stad.
Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed
minskar antalet bullerutsatta områden; Fristad Gingri Skytteförening, Toarps
Skytteförening, FOK, Föreningen För Olympiskt Korthållsskytte pistol och älg
samt Trap, Älvsborgs Skytteförbund, Borås Pistolskyttar, Rydboholms
Skytteförening samt Ljushults Skytteförening.
Beslutsunderlag
1. Förslag till lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult
Samverkan
Samverkan har skett mellan Stadsledningskansliet, Miljöförvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Skyttealliansen.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Jan Petersson
den 25 oktober 2018 09:16
Borås Elnät AB; Borås Energi och Miljö AB; Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund; Jill Jingbrant; Tekniska nämnden Diarium;
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Diarium Miljöförvaltningen; Fritids- och
folkhälsonämnden Diarium; Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; karlmartin.svard@fortifikationsverket.se; registrator.vast@polisen.se;
tomas.jansson@polisen.se; planer_syd@vattenfall.com;
anders.andersson@kungalvs-ror.se; tomas.anhed@telia.com
Remiss och bullerberäkning för förslag på lokalisering för nytt samlat
skyttecentrum i Borås.
Bilaga rapport bullerberäkning skyttecenter 2018 lågupplöst.pdf; Remiss
lokalisering av skyttecenter i Borås.pdf

Hej
Översänder remiss och bullerberäkning för förslag på lokalisering för nytt samlat skyttecentrum i
Borås.
Hälsningar
Janne Petersson
Strategisk samhällsplanerare
______________________________________________
Borås Stad - Strategisk samhällsplanering - Stadsledningskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55
Postadress: 501 80 Borås
Telefon: 0768-88 82 76
www.boras.se
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00650

Förslag på lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult
Bakgrund
Utredning om ett samlat skyttecentrum har pågått sedan sent 90-tal. Ett 30-tal platser har mer eller
mindre studerats och de flesta har fallit ifrån av olika anledningar. Tanken har varit att samla olika
skytteverksamheter som idag är lokaliserade till olika delar av kommunen för att samla miljöstörande
bullerverksamhet, lösgöra strategisk mark mm. Redan år 2001 föreslog dåvarande
Miljöskyddsnämnden att bullerstörande verksamhet, som idag är lokaliserad nära bostadsområden,
ska flyttas och samlas till en lämpligare plats. En samlokalisering av skytteverksamheterna i Borås är
ett gemensamt mål för alla inblandade, såväl från skyttar såväl från Borås Stad. Det innebär att färre
invånare blir störda av skottbuller. Ur ett miljöperspektiv är det önskvärt att hitta en plats som kan
accepteras, gärna ett område som redan är bullerutsatt.
Kommunstyrelsen fick i november 2017 Kommunfullmäktiges uppdrag att i samverkan med berörda
nämnder under 2018 fastställa en plats och starta miljöutredning för ett samlat skyttecentrum i
Borås. Stadsledningskansliet tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Skyttealliansen har gemensamt arbetat fram ett förslag på
lokalisering av nytt skyttecenter vid Ängen/Kranshult i nära anslutning till Bråts skjutfält.
Under sommaren har konsult upphandlats som också genomfört översiktlig miljöbedömningen för
lämpligheten av lokalisering av skyttecenter på området utifrån ett bullerberäkningsperspektiv, se
rapport.

Remissinstanser
 Skyttealliansen
 Samhällsbyggnadsnämnden
 Fritids- och Folkhälsonämnden
 Miljö- och konsumentnämnden
 Lokalförsörjningsnämnden
 Tekniska nämnden
 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
 Polisen
 Borås Energi och Miljö
 Borås elnät
 Vattenfall
 Fortifikationsverket
Övriga nås via tidigt samråd som kommer att annonseras. Intressenter såsom föreningar,
organisationer, närboende m.m. får då möjlighet att i dialog med inblandade parter diskutera
skyttecentrets lokalisering.
Syfte
Syftet är att genom samlokalisering av befintliga skyttebanor minska antalet bullerutsatta områden.
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Nuvarande skytteanläggningar i kommunen

Nuvarande anläggningar som försvinner vid samlokalisering och därmed minskar antalet
bullerutsatta områden.
Förening

Fastighet

Fastighetsägare Adress

1. Fristad Gingri Skytteförening

SVENSTORP 1:4

Borås kommun

3. Toarps Skytteförening
4. FOK, Föreningen För Olympiskt
Korthållsskytte
5. FOK, Föreningen För Olympiskt
Korthållsskytte

HÄLJARED 2:45

privatperson

Toarpsdal

OSDAL 3:4

PEAB

Pickesjövägen 15

OSDAL 2:2

Borås kommun

Pickesjön

6. Älvsborgs Skytteförbund

GÄSSLÖSA 5:1

Borås kommun

Skjutbanegatan

7. Borås Pistolskyttar

Borås kommun

8. Rydboholms Skytteförening

KRÅKERED 2:54
RYDBOHOLM
1:342

Borås kommun

Skrapered Duvesjön

9. Ljushults Skytteförening

ROPPERED 1:2

privatperson

vid Abborrasjöns södra spets
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Föreslagen ny anläggning vid Ängen/Kranshult

Omfattning
Skyttealliansens vision om hur ett skyttecenter kan utformas har sin grund utifrån behov och
möjligheter för att skapa framtidens skytteanläggning. Anläggningen kan bestå av 10 banor som
täcker in de vanligaste skyttegrenarna. Totalt antal skott per år förväntas ligga på cirka 400 000
stycken. Skyttealliansens ambition är att miljöanpassa området och arbeta för att så få störningar
som möjligt uppstår för kringboende och verksamheter i närområdet. Anläggningen ska
tillgänglighetsanpassas för människor med olika funktionsnedsättningar.
Skyttealliansen har som mål att anläggningen anpassas för att kunna stå som arrangör för Svenska
mästerskap, Nordiska mästerskap, Europamästerskap och Världsmästerskap i aktuella skyttegrenar.
Lokalisering
Området som pekats ut ligger vid Ängen/Kranshult söder om Bråts skjutfält och är i dag ett redan
bullerutsatt område. Väster om utpekat område finns Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
övnings- och utbildningsanläggning vid Guttasjön, Varbergsvägen, Viskadalsbanan. Norr om området
finns Bråt och militärens övningsområde samt väg 27. Österut finns väg 41 och söderut finns
Sobackens kraftvärme- och avloppsreningsverk.
Miljö
Natur- och kulturvärden
Området domineras av produktionsskog utan kända naturvärden.
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Vid Kranshult i nordväst, nära Viskan och försvarsmaktens område, ligger en sand- och grustäkt som
blivit en bra miljö för vildbin, hotade arter med stort värde för ekosystemen. En verksamhet i form av
skjutbanor i närheten av området kan gynna området eftersom sandytorna inte får växa igen, vilket
är vad som nu håller på att ske. Avstämning ska ske med kommunbiologerna om hur detta område
ska hanteras under den tid då skjutbanor och eventuella tillfartsvägar ska anläggas.
En halv kilometer söder om det utpekade området ligger den kulturhistoriskt intressanta Maria källa.
Buller
Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets
allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15). De bullerberäkningar som konsulten
presenterat visar att inga bostäder hamnar i områden som överstiger 65 dB, som är riktvärdet för
bostäder dagtid.
Juridiken kring miljöprövning av skjutbanor
Skjutbanor för finkalibrigt skytte (mindre än 20 millimeter) är en miljöfarlig verksamhet, enligt
miljöbalkens 9:e kapitel. Sådana skjutbanor är dock bara anmälningspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen 30:2, inte tillståndspliktiga. Därmed kan den planerade verksamheten
inte heller anses medföra en betydande miljöpåverkan enligt miljöbalkens 6:e kapitel.
Skyttecentret ska ändå i flera avseenden hanteras som om det medförde betydande miljöpåverkan
enligt miljöbalkens 6:e kapitel. Samråd med grannar och andra berörda kommer till exempel att ske.
Fortsatt arbete
Efter genomförd remiss kommer yttranden att sammanställas inför lokaliseringsbeslutet.
Skyttealliansen kommer efter lokaliseringsbeslut ansöka om markarrende, anläggningslån,
miljötillstånd och bygglov. Det planerade skyttecentret anmäls till Miljö- och konsumentnämnden
som fattar beslut i form av ett föreläggande om skyddsåtgärder, där till exempel skjuttider kan
regleras.
Befintliga arrenden för nuvarande skytteanläggningar på kommunal mark kommer sägas upp av
Borås Stad.

Svar på remissen
Svar på remissen skickas i PDF-format till ks.diarium@boras.se. Ange: Dnr KS 2018-00650. Sista dag
för svar är 2018-12-20.
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RAPPORT
Sammanfattning
På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört
kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden i syfte att utreda de ur
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.
Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.
Följande underlag har använts för utredningen:


Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och
omfattning.
Uppdaterad digitaliserad karta över området.
Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad.
Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009
ÅF Ljud och Vibrationers tidigare erfarenheter av bullerutredningar för civila
och militära skytteanläggningar i Sverige.






Skottbullerberäkningar har utförts på nedan redovisat förslag till ny placering av
skyttecenter, med specificerade skjutbanor, inom det tillgängliga områdets norra del.
1.

Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i
skjuthall
2. Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i
skjuthall
3. Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning,
20 skjutplatser i skjuthall
4. Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i
skjuthall
5. Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i
skjutbod
6. Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20
skjutplatser i skjuthall
7. Trap- och Jägartrapbana, skjutning
mot vall ca 200 m från skytt
8. Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i
tre riktningar mot vall ca 30–40 m från
skjutplats, ingen skjuthall
9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20
skjutplatser i skjuthall
10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i
skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser
vid 200 och 100 m från mål.

Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).
Följande slutsats kan dras:


Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI
hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag)
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.
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1 Bakgrund och uppdrag
På uppdrag av Borås Stad har ÅF- Ljud och Vibrationer (tidigare ÅF-Ingemansson)
sedan 2003–2004 utfört ett antal skottbullerutredningar i samband med olika
lokaliseringsförslag för nytt skyttecentrum i Borås. Under 2008 genomfördes t.ex.
skottbullerberäkningar på lokaliseringsalternativen Bockabyn och Töllesjö/Höjden
söder om Borås tätort. Med dessa beräkningar som grund valde man senare att gå
vidare med detaljplan för alternativet Töllesjö/Höjden där en landskapsarkitekt (Form
& Landskap i Göteborg AB) anlitades för att rita in skjutbanorna inklusive skjuthallar
och bullerdämpande åtgärder i anvisat området på höjden nordväst om Töllesjö. ÅFIngemansson utförde sedan uppdaterade skottbullerberäkningar utgående från
arkitektförslaget och resultatet av denna utredning visas i ÅF:s rapport 12–03362-r-A,
2009-02-17 (reviderad 2009-11-02).
Lokaliseringen av skyttecentrum i Töllesjö/Höjden enligt arkitektförslaget realiserades
dock inte utan beslut togs att utreda ett alternativt lokaliseringsförslag 2013 vid Älmås
med motsvarande skottbullerberäkningar utförda av ÅF-Ljud och Vibrationer (Rapport
581887-r-A, 2013-07-03). Beslut togs senare att inte gå vidare med Älmås utan man
har i nuläget beslutat att återgå till området Töllesjö/Höjden och utreda alternativa
placeringar av skjutbanorna norr om det ursprungliga förslaget från 2009.
På uppdrag av Borås Stad, genom Jan Petersson, har ÅF-Ljud och Vibrationer utfört
kompletterande skottbullerberäkningar för Töllesjö/Höjden och utrett de ur
bullersynpunkt lämpligaste placeringarna av skjutbanorna inom tillgängliga område vid
och kring Töllesjö/Höjden tillhörande Borås Stad.
Nu, liksom tidigare, har vårt uppdrag varit att beräkna förväntade högsta
skottbullernivåer vid närmaste omgivning orsakat av dimensionerande
skytteverksamhet på resp. skjutbana. Skottbullerutbredning till omgivningen redovisas
i form av färgade ljudnivåzoner på karta.

2 Underlag
Följande underlag har använts för utredningen:






Projektmöte 15 augusti 2018 i Stadshuset Borås. Genomgång av uppdrag och
omfattning.
Digitaliserade höjddata samt karta över området (fastighetskartan) från
Metria.
Kartskiss över tillgängligt området för lokalisering från Borås Stad, skala 1:10
000.
Borås Skyttecenter – Töllesjö/Höjden. Planskiss 2009 (Form & Landskap i Gbg
AB), skala 1:2 000.
ÅF Ljud och Vibrationers (och Ingemanssons) tidigare erfarenheter av
bullerutredningar för civila och militära skytteanläggningar i Sverige.

3 Allmänt om skjutbanorna – Placering och åtgärder
För aktuell utredning har vi utgått från tidigare redovisad utformning av planerat
skyttecenter som enligt skyttealliansen i Borås planeras omfatta följande 10 st.
skjutbanor med redovisat antal skjutplatser och förekomsten av skjuthall:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Pistolbana 25 m, 3 * 20 skjutplatser i skjuthall
Pistolbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall
Pistolbana 50 m, PPC och fältskjutning, 20 skjutplatser i skjuthall
Gevärsbana 50 m, 30 skjutplatser i skjuthall
Viltmålsbana 80 m, skjutplatser i skjutbod
Viltmåls- och Pistolbana 100 m, 20 skjutplatser i skjuthall
Trap- och Jägartrapbana, skjutning mot vall ca 200 m från skytt
Bana för dynamiskt skytte. Skjutning i tre riktningar mot vall ca 30–40 m
från skjutplats, ingen skjuthall
9. Pistolbana 150 m, Magnumskytte, 20 skjutplatser i skjuthall
10. Gevärsbana 300 m, 30 skjutplatser i skjuthall (300 m). Öppna skjutplatser
vid 200 och 100 m från mål.
Vad det gäller skjutbanornas nya placering vid Töllesjö/Höjden har vi från
kartunderlaget, och tillgängligt område för Borås Stad (se figur 1), valt ut positioner
och orientering av resp. skjutbana som ur bullerutbredningssynpunkt skulle vara mest
fördelaktigt med hänsyn till närmaste bostäder.

Tillgängligt område

Figur 1. Tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden för placering av Borås Stads
Skyttecenter.
Utgående från redovisade terränghöjder inom det tillgängliga området, skjutplatsernas
lägen relativt närmaste bostäder, lämpliga skjutriktningar, befintlig kraftledning genom
området m.m. och lite passningsräkningar kunde vi få fram ett grundförslag till plan
för Töllesjö/Höjdens skyttecentrat vilket visas i figur 2. Som framgår av figur 2 har vi
föreslagit placeringar av skjutbanorna i det tillgängliga områdets norra del samt
orienterat skjutriktningarna i huvudsak mot nordost till ost. Förutom ovanstående
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faktorer har inga andra förutsättningar såsom markförhållanden, bärighet m.m. vägts
in i valet av skjutplatsernas läge och riktningar.

Figur 2. Föreslagen placering av respektive skjutbana (Bana 1–10, se lista) inom
tillgängligt område vid Töllesjö/Höjden samt föreslagna skjutriktningar.
Förutom de planerade skjuthallarna vid respektive skjutbana så har vi räknat in
dämpningar p.g.a. de bullervallar nära skjutbanorna som ritades in i arkitektens
skissförslag från 2009.
I aktuella beräkningar har föreslagna åtgärder per skjutbana räknats in:
Bana: 1 (Pistolbana 25 m):

Skjuthall med frambyggda sidoskärmar och
"framtak" samt 5 m höga upplagda vallar
bakom målområdet och utmed banans
långsidor.

Bana: 2 (Pistolbana 50 m):

Skjuthall med 5 m höga upplagda vallar bakom
målområdet och utmed banans långsidor.

Bana: 3 (Pistolbana 50 m, PPC):

Se bana 1

Bana: 4 (Gevärsbana 50 m):

Se bana 2

Bana: 5 (Viltmålsbana 80 m):

Se bana 1

Bana: 6 (Pistolbana, 100 m):

Se bana 1

Bana: 7 (Trap och Jägartrap):

Inga föreslagna åtgärder

Bana: 8 (Dynamiskt skytte):

Skjutplanen nedsänkt under marknivån ca 3 m
samt 6 m hög vall runt om planen, avstånd ca
30 m

Bana: 9 (Pistol Magnum 150 m):

Se bana 1

Bana: 10 (Gevärsbana 300 m).

Se bana 1
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4 Buller från finkalibrigt skytte
4.1 Allmänt
Det buller som alstras i samband med finkalibrigt skytte skiljer sig i väsentlig grad från
annat buller inom samhället. De bullerkällor som vi normalt utsätts för och störs mest
av i vår omgivning är mer eller mindre konstanta i tiden. Ljudnivån från dessa
bullerkällor kan antingen variera kontinuerligt som intill en landsväg eller järnväg,
ligga konstant under hela eller delar av dygnet som från en processindustri eller öka
under ett begränsat antal gånger per dygn som vid en flygplats. Skottbuller har en helt
annan karaktär. Det ger vanligtvis upphov till mycket höga ljudtrycksnivåer nära källan
och skottljudet har karaktären av enskilda impulser med en mycket kort varaktighet
(≤ 1 sek) som ofta uppstår oregelbundet över dagen och i olika omfattning med
hänsyn till den aktuella skjutverksamheten.
För finkalibriga vapen (t ex gevär och pistol) används ljudnivåenheten ”dBAI” (I =
Impulse) som tar mest hänsyn till de frekvensområden där det mänskliga örat är mest
känsligt (500–2000 Hz). Man mäter också ljudinnehållet med hänsyn till att det är
mycket kortvarigt (<35 millisekunder).

4.2 Krav och riktvärden
Ljudnivån från finkalibriga vapen bör inte överstiga riktvärdena som anges i
Naturvårdsverks nya allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15), se
nedanstående tabell (utdrag från Naturvårdsverkets informationsskrift ”Skjutfält och
skjutbanor” hämtat från www.naturvardsverket.se).
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Följande riktvärden angivna som maximala ljudnivåer i dBA frifältsvärde (tidsvägning
Impuls) (dBAI) bör tillämpas för bedömning om lämplig bullerbegränsning vid skjutbanor:
Område

Helgfri

Lördag, söndag Natt

måndag-

och helgdag

2)

fredag
Dag och

Dag

Kväll

Natt mot vardag 22–07

kväll 07–22 09–19

19–22

samt mot lör-, sön- och

dBAI

dBAI

helgdag 22–09

dBAI

dBAI
Bostäder för permanent boende och
fritidshus
Nyanläggning eller väsentlig

65–70

65–70

60–65

55–60

65–75

65–75

60–70

55–65

65–80

65–80

60–75

55–65

60–65

60–65

55–60

55–60

60–70

60–70

55–65

55–65

60–75

60–75

55–70

55–65

60–65

60–65

60–65

-

60–70

60–70

60–70

-

60–75

60–75

60–75

-

ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan
Vårdlokaler
Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan
Undervisningslokaler och
friluftsområden

1)

Nyanläggning eller väsentlig
ombyggnad av bana
Banor byggda före 1982 som därefter
inte väsentligt förändrat verksamheten
Banor byggda före 1982 med obetydlig
störningspåverkan

1) Med friluftsområde avses område i översiktsplan för det rörliga friluftslivet eller andra
områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där naturupplevelsen är en viktig faktor och
där en låg bullernivå utgör en särskild kvalitet. Bakgrundsnivån är låg och inga andra
störande aktiviteter förekommer som t.ex. större trafikleder, motorsportbanor,
fritidsbåtstrafik eller skoterleder.
2) Avser endast militär övningsverksamhet. Nattetid bör annan skjutverksamhet inte
förekomma.

I NFS 2005:15 anges även tillämpningsanvisningar till riktvärdena varav följande är
viktiga att notera:
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Riktvärdena bör tillämpas på de ljudnivåer som uppkommer vid skjutning med
de vapen- och ammunitionstyper som ger högsta ljudemission.
Vid nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana med högt utnyttjande bör
det lägre värdet i riktvärdesintervallet eftersträvas t.ex. 65 dBAI vid bostäder
för permanent boende och fritidshus (vardagar dag- och kväll kl. 07-22 och
lördagar/söndagar/helgdagar dag kl. 09-19).
Vid banor för hagelskytte där bullerbegränsande åtgärder inte kan genomföras
bör det högre riktvärdet för nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana
få överskridas med 5 dBAI, t.ex. 75 dBAI vid bostäder för permanent boende
och fritidshus dagtid (vardagar kl. 07-22 och lördagar/söndagar/helgdagar kl.
09-19).

4.3 Beräkningsmetod
När det gäller att beräkna skottbullernivåer runt skjutbanor finns bland annat den
nordiska beräkningsmetoden, NT ACOU 099 ”Shooting Ranges, Prediction of noise”
(2002–11), vilken i princip är en vidareutveckling av Sveriges Naturvårdsverks
beräkningsmodell i Meddelande 7/1984, ”Buller från finkalibriga vapen –
Beräkningsmodell”.
Aktuella beräkningarna är utförda med beräkningsprogrammet SoundPlan ver. 7.4
som bygger på ovanstående beräkningsmodell.
För att beräkna skottbullrets utbredning till omgivningen tar man i SoundPlan hänsyn
till följande faktorer vilka bestämmer ljudimmissionsnivån i omgivningen:
-

Det geometriska avståndet mellan skjutplats och mottagare (dämpning 6 dB
per avståndsfördubbling)

-

Luftens dämpning genom atmosfärisk absorption (frekvensberoende storhet).

-

Markdämpning (hård eller mjuk mark).

-

Vegetationsdämpning (avser tät sammanhängande skog)

-

Skärmdämpning: avser skärmning p.g.a. skjuthallar, källnära skärmar/vallar,
byggnader samt stora höjdskillnader i terrängen.

-

Medvind från källa till mottagare: 5 m/s 10 m över mark. Detta fall innebär
teoretiskt att ljudet utbreds i krökta banor vilket också har betydelse vad det
gäller beräkning av skärm-, vegetations- och markdämpning. Vindfallet
överensstämmer även med de krav på mätbetingelser som enligt bilaga till
Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från skjutbanor (NFS 2005:15) skall
gälla vid mätningar av skottbuller.

Till beräkningsprogrammet finns kopplat en källkatalog innehållande uppmätta
ljudemissionsnivåer för ca 100 olika vapentyper indelade i 10 st. huvudgrupper.
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De vapen inkl. ammunition, vars ljudemissionsdata använts vid aktuella
beräkningarna, har varit följande:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma Silvertorped
Älgstudsare 6.5 mm, 6.5 * 55 Norma Jaktmatch
Älgstudsare 7.62 mm, 30–06 Norma Jaktmatch
Älgstudsare 7.62 mm, 308 Winchester Norma Jaktmatch
Hagelgevär kal.12, Nike Skeet, 70 mm, m/elevation
Pistol M/40/9 mm sk. ptr. M/39
K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B
Revolver .45 Magnum

Resultatet fås som maximala ljudnivåer i dBAI frifältsvärden (tidsvägning Impuls).
Beräkningsmodellens beräkningsnoggrannhet bedöms ligga inom intervallet ± 3 dB.

5 Beräkningsresultat
Högsta ljudtrycksnivåer i dBA Impuls har beräknats i omgivningen runt skjutbanorna
från skjutning med angivna vapentyper på respektive skjutbana. Beräkningar har
gjorts i ett stort antal punkter alla placerade på en konstant höjd över mark på 2 m.
Beräkningsresultatet presenteras i bifogade kartbilagor med beräknade
ljudtrycksnivåer (i dBA Impulse) redovisade i form av färgade ljudnivåzoner indelade i
5 dBAI intervall enligt följande:

I nedanstående tabell 1 redovisas utförda beräkningsfall med utvalda vapen vid
respektive skjutbana. I tabellen framgår bland annat vapen och skjutplats samt
hänvisning till respektive resultatbilaga.
För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt förslaget skyttecentrum vid
Töllesjö/Höjden har vi räknat ihop de högsta skottljudnivåerna för de skjutbanor där
man dels förväntas skjuta flest antal skott per år och dels med de vapen som skall
uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets grundtabell, se NFS 2005:15.
Detta gäller samtliga skjutbanor förutom skjutbana 7 och 9, trapbanan respektive
pistolbana 150 m för magnum revolver. Anledning till att dessa skjutbanor inte ingår i
den samlade störningsbilden är följande:


Vid skjutbana 7 förekommer hagelskytte för vilket man enligt
Naturvårdsverket kan acceptera högre riktvärden



Vid skjutbana 9 kommer antalet skott per år vara försumbart jämfört med
motsvarande på övriga skjutbanor (<5 % av totalt avlossade skott).
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Tabell 1.

Bifogade kartbilagor för Töllesjö/Höjden

Bilaga

Bana nr.

Beteckning

Vapen

A01

1

Pistolbana 25 m

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A02

2

Pistolbana 50 m

Pistol.22 LR Norma

A03

3

Pistolbana 50 m, PPC

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A04

4

Gevärsbana 50 m

Gevär CG 63 Junior kal .22

A05

5

Viltmålsbana 80 m

Älgstudsare 7.62 mm, 30–06
Norma Jaktmatch

A06

6

Pistolbana 100 m

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A07

7

Trap och Jägartrap

Hagelgevär kal. 12, Nike Skeet, 70
mm, med elevation

A08

8

Dynamiskt skytte

Pistol M/40, 9 mm sk. ptr. M/40

A09

9

Pistolbana 150 m, Magnum

Revolver Magnum kal.45

A10

10

Gevärsbana 300 m

Gevär Carl Gustav, 6.5 mm Norma
Silvertorped

A11

”

Gevärsbana 200 m

K-pist M/45, 9 mm Sk ptr. M/39B

A12

”

Alla exkl. bana 7 och 9

-

Det är viktigt att poängtera att redovisade ljudnivåzoner avser ett beskrivet
meteorologiskt värsta fall vilket är praxis vad det gäller beräkning av
skottbullerutbredning till omgivningen. Man skall således se beräknade ljudnivåer som
det högsta värde som någon gång kan uppstå vid mätningar i aktuella
mottagarpunkter. Detta gäller tillfällen då skjutning med dimensionerande vapen
förekommer inne på skytteanläggningen och att det vid dessa tillfällen råder medvind
från skjutplatsen till mottagare dvs. de mätbetingelser som skall gälla för
skottbullermätningar enligt Naturvårdsverket.
Anm.
Utgående från resultatredovisningen i bifogade bilagor kan man rent allmänt
konstatera att de markerade ljudnivåzonerna på kartutdragen varierar ganska
oregelbundet och att man i vissa fall kan notera mindre områden (”nivå-öar”) med
lägre ljudnivåer än närmaste omgivning. Den främsta orsaken till detta är att
beräkningspunkterna valts på en konstant höjd över terrängen och att man därigenom
kan få variationer i naturlig skärmdämpning speciellt i ”ljudskuggan” nära större
höjder.
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6 Kommentarer och slutsatser
För att få en samlad bild av bullerstörningarna runt vårt nya förslag till lokalisering av
skyttecentrum vid Töllesjö/Höjden har vi nu liksom tidigare räknat ihop de högsta
skottljudnivåerna för de skjutbanor där man dels förväntas skjuta flest antal skott per
år och dels med de vapen som skall uppfylla riktvärden enligt Naturvårdsverkets
grundtabell, se NFS 2005:15. Den samlade skottbullerbilden framgår av bilaga 12 där
högsta ljudnivån från resp. skjutbana (exklusive bana 7 och 9) i respektive
beräkningspunkt redovisas.
Ur kartunderlaget noteras närliggande bostadsområden vid Stampen (Rydboholm), vid
Funningen (norr och söder om sjön Gasslången) samt vid Gässlösa (Skutbanegatan).
Följande slutsats kan dras:


Beräknade och sammanhängande nivåzoner med maximal ljudnivå ≥ 65 dBAI
hamnar i samtliga riktningar innanför närmaste bostadsområden. Sålunda
förväntas det dimensionerande riktvärdet avseende bostäder för permanent
boende och fritidshus, nyanläggning eller väsentlig ombyggnad av bana och
verksamhet vardagar dag och kvällstid samt helg (Lördag, sön- och helgdag)
dagtid: 65 dBAI, vara uppfyllt.
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Bilaga A01. Bana 1, Pistolbana 25m
Pistol M/40, 9mm sk. ptr M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A02. Bana 2, Pistolbana 50m
Pistol .22 LR Norma
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A03. Bana 3, Pistolbana 50m PPC Pistol
M/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A04. Bana 4, Gevärsbana 50m. Gevär CG 63
Junior, .22 LR för pistol
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A05. Bana 5, Viltmålsbana 80 m.
Älgstudsare 7.62mm, 30-06
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A06. Bana 6, Pistolbana 100 m.
Pistol m/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A07. Bana 7, Trap och Jägartrap
Hagelgevär kal 12
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A08. Bana 8, Dynamiskt skytte
Pistol M/40, 9mm sk. ptr. M/40
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A09. Bana 9, Pistolbana 150m Magnum
Revolver Magnum.45
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A10. Bana 10, Gevärsbana 300m
Gevär Carl Gustav, 6.5mm
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A11. Bana 10, Gevärsbana 200 m.
K-pist M/45, 9mm
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75

Bilaga A12. Samlad bullerbild inräknat samtliga
skjutbanor exkl. bana 7 och 9
Maximal ljudnivå
i dBA impulse
65 <
70 <
75 <

<= 70
<= 75
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00205 3.1.1.2

Yttrande över samråd för Planprogram för Östra
Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Planprogram för Östra Brämhult,
Svensgärde 3:1 m fl och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden. Nämnden
konstaterar samtidigt att området är ytterst viktigt som ett idrotts- och
rekreationsområde för allmänheten samt att Borås stad ger berörda föreningar
möjlighet att utvecklas i området.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planprogrammets intentioner och
det helhetsgrepp som man tar över området. I programförslaget finns ett antal
riktlinjer för markanvändning vilka syftar till att sätta upp spelregler för
framtida exploateringar samt skydda naturvärden och kulturmiljöer.
Ymerområdet har i översiktsplanen och grönområdesplanen klassats som
grönområde av högsta värde. Det är ett populärt rekreationsområde med
motionsspår, skidstadion, discgolfbana, boule, utegym och grillplats. Det är
glädjande att Ymerområdet och Eskilsryd i planprogrammet identifierats som
särskilt värt att bevara med tanke på dess naturvärden och kulturmiljöer.
Ymerområdet är under utveckling och det behöver ges möjligheter att stärka
friluftsområdet och det föreningsliv som finns i området. Allt för att ge fler
möjligheter till ett aktivt liv.
Den nya kyrkogården kommer att få en parkkaraktär med belysta
promenadvägar. Man tillskapar även en utsiktsplats med sittplatser på flera
ställen med en aktivitetsyta för både barn och vuxna, vilket är positivt för
Brämhultsborna.
Sjuhäradsleden påverkas av verksamhetsområdet vid Kyllared. Här behöver
man i planeringen lägga in den ökade kostnaden för att dra om Sjuhäradsleden.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planprogrammets intentioner och
det helhetsgrepp som man tar över området. I programförslaget finns ett antal

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(3)

riktlinjer för markanvändning vilka syftar till att sätta upp spelregler för
framtida exploateringar och samtidigt skydda naturvärden och kulturmiljöer.
Det innebär att planprogrammet inte ger stöd för enstaka nya byggnader
utanför tätortsbebyggelse. Ymerområdet och Eskilsryd har identifierats som
särskilt värt att bevara med tanke på dess naturvärden och kulturmiljöer.
Syftet med planprogrammet är att skapa underlag och ge riktlinjer för
kommande detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i Östra Brämhult.
Brämhult gränsar i öster till värdefulla natur- och kulturmiljöer samt områden
av betydelse för landskapsbilden och för rekreation. Likaså finns det intresse att
bygga bostäder i området. Det har därför bedömts finnas ett behov av riktlinjer
för hur dessa intressen ska avvägas mot varandra och det är bakgrunden till att
planprogrammet.
Inom området finns det för boråsarna så viktiga Ymerområdet. Det har i
översiktsplanen och grönområdesplanen klassats som grönområde av högsta
värde. Det är ett populärt rekreationsområde med motionsspår, skidstadion,
boule, utegym och grillplats. Här samlas både personer från Borås, men även
tillresta motionärer från hela södra Sverige. Skidstadion har både spår för
rullskidor under sommarhalvåret och spår för skidträning och nationella
skidtävlingar vintertid. Dessutom är discgolfbanan av mästerskapsklass.
Ymerområdet är under utveckling och det behöver ges möjligheter att stärka
friluftsområdet och det föreningsliv som finns i området. Allt för att ge fler
möjligheter till ett aktivt liv.
Inom planprogrammet finns några pågående detaljplaner och bygglov,
detaljplan för Norra Brämhult, en utvidgning av kyrkogården, ett
verksamhetsområde vid riksväg 40 och en detaljplan vid Framgärde. Den nya
kyrkogården kommer att få en parkkaraktär med belysta promenadvägar. Man
tillskapar även en utsiktsplats med sittplatser på flera ställen med en aktivitetsyta
för både barn och vuxna, vilket är positivt för Brämhultsborna.
Sjuhäradsleden är en 14 mil lång vandringsled mellan Hindås och Mullsjö. Det
planerade verksamhetsområdet vid Kyllared kan komma att påverka etapp 5 av
Sjuhäradsleden. Här behöver man i planeringen lägga in den ökade kostnaden
för att dra om Sjuhäradsleden.
Beslutsunderlag
1. Planprogram
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Sida
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 7 november 2018 09:51
Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se);
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Göran Karlsson;
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kommunstyrelsen
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda Wilhelmsson; Liza
Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Polismyndigheten; Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden Diarium;
Tekniska nämnden Diarium; Tony Bergsten; Fritids- och folkhälsonämnden
Diarium; sjuharad@hyresgastforeningen.se; Lokalförsörjningsnämnden
Diarium; Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon; Naturskyddsföreningen, Lars
Assarsson; Posten (utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com);
Trafikverket; Skanova; Ungdomsrådet
Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl,
Borås Stad
Inbjudan till samråd_ Planprogram Östra Brämhult.pdf

Hej!
Översänder inbjudan till samråd för Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl, Borås
Stad.
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram
/ostrabramhultsvensgarde31.4.77caf9d215967b40181e84ea.html
Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN/PL 2018-256
BN2015-1200

Inbjudan till samråd för Planprogram för Östra Brämhult,
Svensgärde 3:1 med flera, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu ett planprogram som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 8 november –16 december.

Syfte och område
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som underlag
för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla rekreations-, naturoch kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för bevarande av dessa områden.
Planprogrammet syftar vidare till att peka ut pågående projekt och områden
där möjlighet ges att i detaljplan pröva lämpligheten för ny byggnation.
Planprogrammet stämmer med Borås översiktsplan och grönområdesplan,
vilken anger Park, grönområde, natur-& rekreationsområde för områdena utanför
Brämhults tätortsbebyggelse. Planprogrammet omfattar ett större område (fyra
kvadratkilometer) i östra delen av Brämhult, dvs Kyrkvägen med
odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på Brämhultsdrumlinen och dess
kringliggande naturområden i nordost och ner till Ymergården, Dammgatan
samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i sydväst.

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

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på plats i Myråsskolan, 15 november kl. 17.30–20.00.
Mötet inleds med en gemensam presentation, därefter finns möjlighet att ställa frågor, diskutera förslagen och se
dem på 3D-skärm. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 16 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-05
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00206 3.1.1.2

Yttrande över samråd för detaljplan för Norra Brämhult,
Brämhult 11:1 m.fl. Brämhultshöjd, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för del av Norra Brämhult,
Brämhult 11:1 m fl Brämhultshöjd, och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget till detaljplan för
Norra Brämhult.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att man haft dialog med boende
tidigt i planprocessen. Aktuellt planförslag har sedan bearbetats utifrån
synpunkter framförda på mötet förra hösten samt skriftliga synpunkter som
inkom efter mötet.
Bland annat hade man synpunkter på att ett värdefullt rekreationsområde för
närboende skulle tas i anspråk. Här har man sedan valt att bevara befintliga
gröna stråk i öst-västlig riktning genom området. Närhet till grönområden
främjar promenader och andra former av fysisk aktivitet. Forskning har visat att
300 meter utan trafikerade vägar eller barriärer är en gräns för hur långt
människor är beredda att gå till ett grönområde för att det ska nyttjas
regelbundet.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det planeras för olika
boendeformer i området och vill även passa på att lyfta behovet av att planera
ytor för aktivitet. Boverket rekommenderar att det bör finnas en närpark med
bland annat en lekplats för de allra minsta barnen inom 50 meter från bostaden,
en lokalpark inom 200 meter samt en stadsdelspark inom 500 meter från
bostaden.
Trafiksituationen är en annan del som lyfts fram av medborgarna. Med fler
boende i området är det nödvändigt att man påskyndar de planer som finns att
bygga en separat gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. De barn och unga som
flyttar in i området har rätt till en säker och trygg skolväg.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till förslaget till detaljplan för
Norra Brämhult. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av
bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens
förskola.
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att man haft dialog med boende
tidigt i planprocessen. På så vis ges flera tillfällen till att komma in med
synpunkter på utformningen av förslaget än vad som är brukligt. Vid ett
medborgarmöte under hösten 2017 presenterades ett förslag kring utvecklingen
i området omfattande utökning av kyrkogården, program för Östra Brämhult
och planförslag för Brämhult 11:1. Aktuellt planförslag har sedan bearbetats
utifrån synpunkter framförda på mötet samt skriftliga synpunkter som inkom
efter mötet.
Bland annat hade man synpunkter på att ett värdefullt rekreationsområde för
närboende skulle tas i anspråk. Här har man sedan valt att bevara befintliga
gröna stråk i öst-västlig riktning genom området och säkerställt det som
naturmark. Det viktigaste grönstråket breddas jämfört med första förslaget.
Närhet till grönområden främjar promenader och andra former av fysisk
aktivitet. För att grönområden ska nyttjas regelbundet och ge förutsättningar
för ett aktivt liv krävs att de ligger nära bostaden eller arbetet och att det går att
ta sig dit till fots. Forskning har visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller
barriärer är en gräns för hur långt människor är beredda att gå till ett
grönområde för att det ska nyttjas regelbundet.
Fritids- och folkhälsonämnden vill även passa på att lyfta behovet av att planera
ytor för aktivitet. Det finns fördelar med förtätning i området men det behöver
även planeras ytor för liv mellan husen och möjligheter för människor att
mötas. Boverket rekommenderar att det bör finnas en närpark med bland annat
en lekplats för de allra minsta barnen inom 50 meter från bostaden, en
lokalpark inom 200 meter samt en stadsdelspark inom 500 meter från bostaden.
Trafiksituationen är en annan del som lyfts fram av medborgarna. Inom
planområdet finns inget separat gång- och cykelnät eller särskilda fotgängarytor.
Inom område B ska en gångväg anordnas för att koppla samman Kyrkvägen
och Kamgarnsgatan. Med fler boende i området är det nödvändigt att man
påskyndar de planer som finns att bygga en separat gång- och cykelväg utmed
Kyrkvägen. De barn och unga som flyttar in i området har rätt till en säker och
trygg skolväg. Det är därför bra att man på Kyrkvägen planerar för sänkt
hastighet och farthinder.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
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2. Illustrationskarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 7 november 2018 10:41
Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se);
Förskolenämnden Diarium; Grundskolenämnden Diarium; Göran Karlsson;
Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kommunstyrelsen
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Linda Wilhelmsson; Liza
Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Polismyndigheten; Södra
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden Diarium;
Tekniska nämnden Diarium; Tony Bergsten; Fritids- och folkhälsonämnden
Diarium; Handikappföreningarnas samorganisation (info@hsoboras.se);
sjuharad@hyresgastforeningen.se; Lokalförsörjningsnämnden Diarium;
Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon; Naturskyddsföreningen, Lars
Assarsson; Posten (utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com);
Trafikverket; Skanova; Västtrafik
Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl.
Brämhultshöjd, Borås Stad
Inbjudan till samråd Brämhultshöjd.pdf

Hej!
Översänder inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl.
Brämhultshöjd, Borås Stad.
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5
.180e3b59158af501fdddef5f.html
Hälsningar
Detaljplanering
------------------------Borås Stad – Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Telefon: 033-35 85 00
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur
Borås Stad hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN 2018-000257
BN2017-1765

Inbjudan till samråd för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult
11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad
Hej!

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här
inbjudan eftersom du är sakägare, det vill säga din fastighet angränsar direkt till planområdet. Samrådstiden
pågår 8 november – 16 december.

Syfte och område

Planens syfte är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög
kvalitet samt utöka byggrätten för Ängsgårdens förskola inom fastigheten
Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 100 bostäder
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av
friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. Planförslaget möjliggör även
utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.
Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och befintlig
sammanhängande bostadsbebyggelse i Brämhults nordöstra delar. I mitten av
planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola.
Planen har tidigare diskuterats vid en medborgardialog 2017-10-05. I planbeskrivningen på sida 5-6 finns en
sammanfattning av synpunkterna som kom fram vid det mötet, kommunens kommentarer kring detta, samt en
beskrivning av hur detta förslag skiljer sig från förslaget som visades vid medborgardialogen.

Ta del av handlingarna

Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”. Där finns också länk till vår 3D-modell där du kan se projektet. Handlingarna finns också
tillgängliga i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte

Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på plats i Myråsskolan, 15 november kl. 17.30–20.00.
Mötet inleds med en gemensam presentation av detaljplanen och av planprogrammet för Östra Brämhult som
samtidigt är på programsamråd, därefter finns möjlighet att ställa frågor, diskutera förslagen och se dem på 3Dskärm. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?

Skicka synpunkter/remissvar senast den 16 december via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80
Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information

Plankonsult Ida Brogren, tel: 0707-248878, e-post: ida.brogren@alstudio.se
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från

Samhällsbyggnadsnämnden, 2018-11-06

Sida

SKRIVELSE
Datum

2018-12-10
Susanne Carlsson
Handläggare
033 357328
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00030 2.3.2.25

Deltagande i konferens om hälsosamt åldrande i Borås
den 16 november 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att Ronny Svensson (L) går istället för
Ulla-Britt Möller (S) på konferensen om hälsosamt åldrande i Borås den 16
november 2018.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämndens beslutade 2018-08-27 § 123 att utse Jan Nilsson
(SD) samt Ulla-Britt Möller (S) som deltagare på konferens om hälsosamt
åldrande i Borås den 16 november 2018.
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Detta innebär nya utmaningar för
både kommuner och regioner. Allt för ofta fokuserar vi på de förväntade
svårigheter och ökande kostnader som ett åldrande kan innebära. Det finns
många vetenskapliga belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser,
även upp i höga åldrar, har positiva effekter på hälsan och livskvaliteten.
Konferensens syfte är att ge kunskap och inspiration om hur vi gemensamt kan
stärka ett hälsosamt åldrande och med äldre som en viktig samhällsresurs.
Programmet innehåller både forskning och praktiska exempel. Den har flera
teman om hur vi kan möta samhällets förändringar med bra mötesplatser, bra
mat och rörelse, möjligheter med digital teknik samt en avslutande föreläsning
med Barbro Westerholm om årsrika som en resurs för samhället.
Målgrupp är politiker och tjänstepersoner inom region och kommun.
Konferensen planeras i samverkan mellan kommunerna i Sjuhärad och Södra
hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till konferensen
Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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”Varför är det finare att vara en gammal möbel
än att vara en gammal människa1?”
Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande?
Välkommen till konferens i Borås 16 november 2018.
Befolkningen åldras och de äldre blir allt fler. Detta innebär nya utmaningar för både
kommuner och regioner. Allt för ofta fokuserar vi på de förväntade svårigheter och
ökande kostnader som ett åldrande kan innebära. Men, åldrandet är en del av livet och
samhället kan på flera sätt stärka det friska åldrandet. Det finns många vetenskapliga
belägg för att hälsofrämjande och förebyggande insatser, även upp i höga åldrar, har
positiva effekter på hälsan och livskvaliteten. Dessutom kan insatserna bidra till
minskade samhällskostnader för vård och omsorg.
Välkommen till en konferens med syfte att ge kunskap och inspiration om hur vi
gemensamt kan stärka ett hälsosamt åldrande och med äldre som en viktig
samhällsresurs. Programmet innehåller både forskning och praktiska exempel.
Målgrupp: Politiker i södra hälso- och sjukvårdsnämnden och kommunerna i området
samt Sjuhärads kommunalförbund. Tjänstepersoner som verksamhets-/enhetschefer
eller relevanta verksamhetsnära professioner inom region och kommun.
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bjuder in kommunerna Bollebygd, Herrljunga,
Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn, Vårgårda, Borås stad samt Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund. Konferensen planeras i samarbete med Borås Stad och
Svenljunga kommun.
När:
fredag 16 november 2018
Var:
Pulsen konferens, Borås
Anmälan: sker via denna länk senast den 1 november:
http://regionkalender.vgregion.se/RegionKalender/main.nsf/viewEvents/BAB2C565B60003C4C12582BB004AFAF5?OpenDocument

Kontakt:

1

Lars Paulsson, lars.paulsson@vgregion.se
Västra Götalandsregionen

Från en 12-årig pojkes uppsats
Postadress:
Regionens Hus
462 80 Vänersborg

Besöksadress:
Östergatan 1
Vänersborg

Telefon:
010-441 00 00

Webbplats:
www.vgregion.se

E-post:
post@vgregion.se
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Konferensprogram

Hur främjar vi ett hälsosamt åldrande?
Pulsen konferens, fredag 16 november
08.30-09.00

Fika och mingel

09.00-09.10

Inledning
Christina Brandt, ordförande i södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Moderator - Ingela Hallgren, fil mag med politisk erfarenhet.

09.10-10.10

Äldrelivet - en period med stora krav på omställning
Vad kan samhället göra för att bidra till ett gott liv som äldre?
Lisbeth Lindahl, fil dr, leg psykolog, forskare vid FoU i Väst/GR inom
äldrefrågor.

10.10–10.40

Volontärverksamheten i Ulricehamn
Oasen – en mötesplats för seniorer med exempel från aktiviteterna:
Kullens gym, ”Senior Shop School” och ”Senior och junior”.
Lisbeth Johansson, volontärsamordnare och Inga-Lill Berglund, senior.

10.40–11.00

Bensträckare

11.00–12.10

Mat, rörelse och hälsosamt åldrande
Att planera och tillaga måltider för ökad aptit, måltidsglädje och
inflytande samt att via förebyggande arbete främja människors hälsa
och värna om gemensamma resurser.
Emma Wallin, områdeschef kost, leg dietist, Tranemo kommun och
Frida Carlstedt, Närhälsans dietistenhet.
Håll dig på benen hela livet
Lotta Lark, leg sjukgymnast/fysioterapeut.

12.10–13.00

Lunch

13.00–14.00

Ett förändrat samhälle – risker och möjligheter med digital teknik
Mediabilder, ålderism och digitala klyftor, AgeCap.
Maria Edström, Universitetslektor och Annika Bergström, Professor,
Intuitionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG),
Göteborgs universitet.
Digital teknik – en möjlighet i möten med äldre.
Sofie Nelsén, enhetschef och Fredrik Arvevik, IKT-samordnare på
Träffpunkt Simonsland, Borås Stad

14.00–14.05

Brain-break

14.05–14.55

Årsrika - en resurs för samhället
Barbro Westerholm, professor emeritus med riksdagserfarenhet.

14.55–15.00

Avslutning med fika, mingel och eftersnack

Sida
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00166 3.5.8.25

Sammanträdesdagar för Fritids- och folkhälsonämnden
2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för
2019 enligt förslag.
Ärendet i sin helhet
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2018.
Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen,
Kommunfullmäktige samt de ekonomiska hålltiderna.
Datum
Fredag 18/1
Onsdag 29/1
Fredag 8/2
Torsdag 21/2
Tisdag 19/3
Tisdag 2/4
Måndag 29/4
Tisdag 14/5
Tisdag 4/6
Tisdag 18/6
Måndag 12/8
Tisdag 20/8
Tisdag 10/9
Tisdag 24/9
Tisdag 22/10
Tisdag 5/11
Tisdag 26/11
Tisdag 10/12

Tid
09.00-12.00
14.00
09.00.12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00
09.00-12.00
14.00 (julbord 12.00)

Presidium/Nämnd
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde

Gruppmöte
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00
13.00-14.00

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-12-10
1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-10-15 § 466 samt bilaga avseende
Anslagsframställan för Sven Eriksonvallen, ny- ombyggnad av omklädningsbyggnad (201700090 821).
2. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2018-10-30 § 232 samt bilagor
avseende Miljörapport Borås Stad Tertial 2 2018 ( 2018-00209 3.2.1.0).
3. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2018-11-01 avseende oanmäld inspektion
2018-11-05 på Brygghuset gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2018-00113
3.2.1.8).
4. Jordbruksverket: Anmälan av Jordbruksverkets beslut 2018-11-15 avseende ansökan om
utbetalning av projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – ortsråd (2017-00126 808).
5. Föreningen Aktiva Seniorer/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse från
föreningen Aktiva Seniorer angående vikten av anställd vaktmästare på Träffpunkt
Simonsland samt svar på skrivelsen (2018-00207 3.6.7.25).
6. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala
Fritidsrådet 2018-11-22 (2018-00075 3.6.7.25).
7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppföljning av projektet Ökat valdeltagande
(2018-00211 1.1.3.1).
8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
oktober 2018 (2018-00040 1.2.4.1).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-12-10
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av
Gemenskapspåsk 2018 till Immanuelskyrkan i Borås (2018-00039 3.6.1.3).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel för genomförande av
Gemenskapsjul 2018 till SSU Södra Älvsborg och Immanuelskyrkan i Borås (2018-00171
3.6.7.2).
3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om extra stöd, verksamhetsbidrag, till
Göteborgs Räddningsmission/Solrosen 2018 (2018-00216 3.6.7.29).
4. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för Sparsör,
Paradis 1:4 m.fl., Vinkelvägen, Borås Stad (2017-00208 214).

