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En kommun fri från våld
Delrapport 11 sept 2017-31 jan 2018
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Inledning
Det femåriga sociala investeringsprojektet En kommun fri från våld innebär att Borås Stad i
samarbete med riksorganisationen MÄN (f.d. Män för Jämställdhet) deltar i utveckling av
kunskap om hur ett samordnat våldspreventivt arbete kan byggas upp i en kommun.
Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form
av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. Grunden till projektet handlar om att ett genusförändrande våldspreventivt arbete, där många aktörer arbetar samordnat, är framgångsrikt för att förebygga våld. En förutsättning för det är ökad
medvetenhet om vad som räknas som våld; att även räkna lindrigt våld och att ingripa mot
det. En metod för att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen, där människor
lär sig och uppmuntras att utveckla strategier för att kunna göra åskådaringripanden före,
under och efter våldshändelser. Dessa fyra komponenter - samverkan, uppmärksamma lindrigt våld, förändra genusnormer och aktivera åskådaren – är kärnan i projektet.
Projektet har två anställda. Sedan den 11e sept har Johanna Linnaro och Karin Ljung Aust
tagit över projektarbetet efter Anna Lindeborg och Lina Dimming. Karin och Johanna kommer närmast från Sensus, respektive Amnesty och har båda flera års erfarenhet av arbete
med mänskliga rättigheter, konflikthantering och prevention på uppdrag av bl a Röda Korset,
TCO-förbunden, samt VGR och kommuner i Västra Götalandsregionen.
Tjänsternas utformning har i viss mån förändrats i och med de nya tillsättningarna. De två
nuvarande tjänsterna benämns ”Projektledare” (Karin) och ”Verksamhetsledare” (Johanna). I
båda tjänsterna ligger ansvar för utbildningar samt ansvaret för Länsstyrelsens uppdrag.
Båda tjänsterna är på 100%. Av dessa 100% är 40% ett uppdrag för Länsstyrelsen Västra Götaland och handlar om att stötta de övriga kommunerna i Västra Götaland som får medel
från Länsstyrelsen för våldspreventivt arbete.
Efter omorganisationen 1 januari 2017 tillhör projektet Process- och utvecklingsenheten på
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, där flera nyckelpersoner ingår som samverkar med projektet. Från och med sommaren 2017 lämnades Norrby som geografisk begränsning och
istället omfattar projektet hela kommunen.
Projektledarna arbetar tillsammans med en projektledningsgrupp bestående av enhetschefer för Mötesplats Norrby, Hulta fritidsgård, Dalsjöfors fritidsgård, Fält och ungdom, Processoch utvecklingsenheten, samt folkhälsosamordnare med ansvar för föräldraskapsstöd och
lokalt folkhälsoarbete.
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I oktober 2017 omskapades styrgruppen. Kvar sedan tidigare är Marie-Louise Bengtsson,
verksamhetschef för Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet och Agneta Kettil, verksamhetschef för Individ och familjeomsorg. Nya i gruppen är Susanne Karlsson, verksamhetschef för folkhälsa, samt Hans Andersson, verksamhetschef förening och civilsamhälle.
Det femåriga projektets första del fokuserades till stor del på att implementera skolprogrammet MVP som nav i våldspreventionsarbetet. Detta visade sig dock inte vara hållbart,
det var svårt för skolan att få till de resurser i tid och engagemang som krävs för att driva
MVP-programmet. Som ett resultat av svårigheterna har projektet fått en ny inriktning mot
fritid och civilsamhälle.
Genom insatserna i fritid/öppen ungdomsverksamhet når projektet även fortfarande skolan,
men från ett annat håll. Inriktningen gynnar även samverkan med IFO och öppnar även upp
för fler möjligheter till samarbete med civilsamhället.

Individ och familjeomsorg
Under 2017 har projektets samverkan med IFO stått tillbaka något, eftersom fokus har legat
på utbildningsinsatser för öppen ungdomsverksamhet och mötesplatser. Verksamhetschef
Agneta Kettil från IFO är representerad i styrgruppen och i och med projektets inriktningsbyte från och med sommaren 2017 då öppen ungdomsverksamhet och mötesplatser är projektets nya nav, har projektet även gjort ett omtag vad gäller samverkan med IFO.
Enhetschef för Fältgruppen och för Stödcentrum, har med stöd från projektet skrivit en
våldsförebyggande handlingsplan som har börjat sjösättas i verksamheterna. Projektet har
träffat Fältenheten samt Stödcentrum och inlett samtal om utbildningar i genus och åskådaringripanden och utveckling av ett gemensamt våldspreventivt språk hos yrkesgrupper som
möter barn och unga. Vidare kommer fem fältare att delta i fördjupningsutbildningen som
genomförs i mars.
Samtal har även inletts angående utbildningsinsatser i våldsprevention för enhetschefer på
boenden, samt i förlängningen anställda och ungdomar på boenden.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Öppen Ungdomsverksamhet och Mötesplatser
Handledning
Då MVP i skolan mötte svårigheter så fokuserade projektet istället på fritid/Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplatser. Eftersom Fritid inte har verksamhet i fasta grupper på
samma sätt som skolan så kan programmet MVP inte att genomföras i sin ursprungliga form.
Istället utformar projektet en version av programmet där kärnan i MVP bevaras, men istället
för att genomföras vid ett visst antal lektionstillfällen för fast grupp, så omsätts principerna i
arbetssätt hos personalen och i bemötande gentemot besökarna. Detta format kan med
fördel användas i andra verksamheter med liknande struktur.
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Under hösten 2017 har projektet genomfört fördjupad handledning för Norrbyhusets personal för att utpröva modell för handledning som kan formaliseras och spridas till övriga enheter. Under hösten har projektet utvecklat ”Stoppljuset”, ett verktyg för att omsätta våldspreventionsstrategier i verksamheten. Under hösten har handledningstillfällena handlat om
att implementera Stoppljuset genom träning i tänkbara scenarier, träning i samarbete kring
ingripanden, träning i att tolka våld på ett samstämmigt sätt i personalgruppen, samt att
förmedla Stoppljuset till besökarna.
Under vintern 2018 startar samma handledningsupplägg på Hulta och Dalsjöfors och pågår
under våren, parallellt med att handledning fortgår på Norrbyhuset för att säkerställa implementeringsmetoden.
Projektet ser fler och fler möjligheter att få till stånd ”hela-kommunen-ansatsen” med Öppen ungdomsverksamhet och Mötesplatser som nav. Öppen Ungdomsverksamhet samverkar med boendenätverk, skola, föreningsliv, IFO och andra förvaltningar, vilket öppnar upp
för större samverkan och spridning av våldspreventionsmetoder i kommunen.
Utbildning
Under hösten 2017 och januari 2018 har projektet utbildat all personal på mötesplatser och
öppen ungdomsverksamhet i grunderna i våldsprevention. Utbildningen innehöll teori och
praktiska övningar i principerna som projektet bygger på, dvs medvetenhet om vad som räknas som våld, hur destruktiva könsnormer ökar våld, samt kunskap om- och färdigheter i
ingripandemetoder. Utbildningen skräddarsyddes utifrån Öppen ungdomsverksamhet och
dess möjligheter att praktisera våldsprevention bland både besökare och anställda. På utbildningen jobbade deltagarna bland annat med att ta fram strategier för att omsätta i sina
respektive verksamheter. Resultatet av grupparbetena sammanställdes till en verktygslåda
för våldspreventivt arbete i Öppen ungdomsverksamhet som förmedlades till verksamhetens
alla enheter.
Under hösten har en fördjupningsutbildning planerats för utvalda inom Öppen ungdomsverksamhet, som genomförs i mars 2018 i samarbete med organisationen MÄN för jämställdhet.
Ungt ledarskap
Unga är en särskilt prioriterad målgrupp för projektet och vi strävar efter att ungas delaktighet ska genomsyra planering och genomförande av så många som möjligt av projektets aktiviteter. Bland annat görs det genom att utbilda unga ledare i våldsprevention. Borås stad har
tre ledarskapsprogram för unga (ULU, Boosta och Ledarakademin), samt ett program för
unga kommunutvecklare. Programmen samverkar med projektet och genomsyras av våldsprevention som ansats; ”våldspreventivt ledarskap”. Det innebär bl a att utbildningsprogrammen regelbundet har pass om våldsprevention och hur man omsätter det i sitt ledarskap. I programmens praktikdelar omsätter deltagarna våldspreventivt ledarskap på sina
respektive praktikplatser.
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Unga kommunutvecklare är ett initiativ inom Borås Stad där feriearbetare under tre veckors
tid får bidra med ungdomsperspektiv på kommunens utvecklingsfrågor. Sommaren 2017
gjordes bl a filmen om åskådaransats (Se youtube, ”Stå upp mot våld!”) av tre unga kommunutvecklare. Filmen fick snabbt stor spridning och används ofta i utbildningssammanhang. I
december presenterade kommunutvecklarna på Våldspreventionskonferensen 7-8 dec 2017
i Stockholm och gjorde stor succé (Mer om detta under rubriken ”Spridning och information”).
Folkhälsa
Projektet har inlett samtal med Folkhälsoenheten om att stärka medvetenheten mellan våld
och ohälsa. Eftersom signaler från bl a Länsstyrelserna pekar på att föräldraskapsstöd är en
viktig nyckel i våldsprevention har projektet under hösten, tillsammans med Folkhälsoenheten, börjat planera för en kartläggning av föräldraskapsstödet i Borås, vad i dessa program
som redan görs som främjar våldsprevention och vad som skulle gå att förstärka. Planen är
att därefter erbjuda påbyggnadsutbildning för ledare i föräldraskapsstöd med fördjupning
jämställt föräldraskap och barnrättsperspektiv och därmed öka föräldraskapsstödets våldspreventiva potential.
Samtal har även inletts med folkhälsoenheten om kommunens barn- och unganätverk samt
boendenätverk och behovet av samsyn kring våld, till exempel att alla vuxna som möter barn
och unga har samma förhållningssätt till våld. Projektet har även inlett samtal med folkhälsoenheten om kopplingen mellan våld och psykisk ohälsa och om projektet skulle kunna göra
en insats på det området.
Civilsamhälle & Förening
Allteftersom att de nya projektmedarbetarna etablerat sig under hösten så har planerna att
involvera civilsamhället i det våldspreventiva arbetet tagit form. Projektet närvarade vid ett
våldspreventionsevent i Trollhättan, riktat mot idrottsrörelsen, vilket väckte idén om att genomföra något liknande i Borås, men att då rikta sig till fler organisationer inom idéburen
sektor än endast idrott.
I samtal med föreningsenheten och folkhälsoenheten så har insatser gentemot boendenätverken lyfts som en möjlighet att nå idéburen sektor för samverkan.
Svenska Kyrkan
Under hösten har samtal med Svenska kyrkan (kyrkoherde, HR-ansvarig, arbetsmiljöansvarig
samt samordnare för Svenska kyrkans barn- och ungdomsverksamheter) inletts om samverkan kring våldsprevention. I och med att flera verksamheter inom Svenska kyrkan har likheter med kommunal verksamhet, kan projektet med fördel inleda samverkan kring delar som
fungerar på liknande sätt. Ett sådant område är Svenska kyrkans ungdomsgårdar. Svenska
kyrkans fritidsledare bjöds därmed in till grundutbildningen för anställda i kommunens
öppna ungdomsverksamhet. Responsen från Svenska kyrkan var mycket positiv och man
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önskar utöka samverkan med fler steg. Deltagarna tyckte att innehållet på utbildningen var
relevant och användbart och uttryckte bland annat att det är en stor vinst att kyrkans och
kommunens anställda genom gemensamma utbildningstillfällen får ett gemensamt språk
och förhållningssätt vad gäller våld.
Studieförbund
De tidigare projektmedarbetarna har lyft behovet av ett studiecirkelmaterial om våldsprevention att sprida i exempelvis i föreningar. Under hösten har projektet börjat titta på möjligheten att använda cirkelmaterialet MOD (Mångfald och Dialog, studieförbunden Bilda och
Sensus), ett material om att motverka exkludering, våld och förtryck. MOD innehåller till
stora delar teman och övningar som bygger på normkritik, åskådaringripanden, jämlikhet
och icke-diskriminering, vilket är centralt inom våldsprevention. Visst arbete skulle behöva
göras för att komplettera materialet med kunskap om våld, men det skulle innebära ett
mycket mindre arbete än att skapa ett nytt cirkelmaterial från grunden.
Kommunen har under hösten slutit ett IOP-avtal med Studiefrämjandet kring föräldraskapsstödet Älskade barn. I samverkan med projektet formulerades att cirkelledare för föräldraskapsgrupper erbjuds påbyggnadsutbildning i våldsprevention utifrån könsnormer och jämställt föräldraskap.

Uppföljning och utvärdering
Utvärderingsföretaget Pay off som har varit knutet till projektet sedan november 2015, har
under 2017 gjort ett omtag i utformningen av utvärderingsmodell efter att projektet bytt
inriktning. En modell för att utvärdera effekterna utifrån den nya projektplanen påbörjades
under våren 2017 och avgränsas till insatserna som görs gentemot Mötesplatser och Öppen
Ungdomsverksamhet.
Fokus för följeforskningen ligger nu på två öppna ungdomsverksamheter; Hulta och Dalsjöfors. Kriterium för mätningarna var dels verksamheter som inte tidigare har haft insatser
inom våldsprevention. Ytterligare kriterium var att mätningen skulle ske i verksamheter med
skilda förutsättningar. Utifrån det har Hulta, som kan beskrivas som ett socioekonomiskt
utsatt område, samt serviceorten Dalsjöfors, valts ut.
Under hösten 2017 och januari 2018 har projektet genomfört en första mätning genom enkät riktad till personal i ÖU. Vidare har projektet tagit fram underlag och utformat en plan
för ytterligare enkäter gentemot personal och besökare under 2018, samt underlag från
Loggboken (ÖU utvecklingsverktyg). Planerade mätningar genomförs under 2018. Enkäter
kommer att kompletteras med djupintervjuer av personal och besökare, vilka genomförs av
utvärderingsföretaget VOK.
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Intern utveckling
Projektledarutbildning
I oktober genomgick de nya projektmedarbetarna Borås Stads projektledarutbildning.
MVP
Projektledarna har fått en kortare utbildning i MVP av organisationen MÄN.
Projektet anpassar i samarbete med MÄN MVP-programmet till öppen ungdomsverksamhet och planerar att genomföra en skräddarsydd variant för personal i öppen ungdomsverksamhet samt för fältenheten i början av mars 2018.

Konferens hedersvåld
I november deltog projektmedarbetarna i konferens om hedersrelaterat våld
och förtryck i Borås, i regi av Länsstyrelsen Västra Götaland, Svenska kyrkan
Borås och Centrum för kunskap och säkerhet.

Konferens om våld mellan HBTQ-personer
Eftersom den tidigare projektdokumentationen uttryckt brist på perspektiv på
våld i samkönade relationer deltog projektmedarbetarna i en konferens i
Helsingborg 16 okt på detta tema, arrangörer RFSL Skåne samt Länsstyrelsen.

Processdag våldspreventiv handlingsplan
I slutet av november genomförde Process- och Utvecklingsenheten en intern
processdag om hur våldspreventionsarbetet ska implementeras i enhetens
olika verksamheter och hur enheten kan samverka med projektet.

Spridning och information
Nationellt
MÄN för jämställdhet
I november deltog projektet i det nationella erfarenhetsutbytet mellan de
kommuner som ingår i MÄNs nationella projekt ”En kommun fri från våld”.
MÄN är i slutfasen av sitt projekt. Egentligen skulle projektet avslutas vid årsskiftet 2017/18 men organisationen har fått beviljat att fortsätta till och med
maj, men på deltid.
På erfarenhetsutbytet belyste flera av kommunerna svårigheterna med implementeringen av skolprogrammet MVP. Många uttryckte behov av att kunna
använda MVP i andra sammanhang än i skolan och visade därför stort intresse
för Borås arbete med att omsätta MVPkonceptet i Öppen ungdomsverksamhet.
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Nationell konferens om våld
Våldpreventionskonferensen den 7-8 december i Stockholm som arrangerades
av MUCF, Länsstyrelserna, MÄN, Unizon och SKL lockade ca 400 deltagare från
kommuner, myndigheter och intresseorganisationer från hela landet.
Borås medverkade vid två programpunkter, dels vid ett seminarium om goda
exempel från kommuner där erfarenheterna från arbetet gentemot Öppen
ungdomsverksamhet i Borås och möjligheterna med ungas delaktighet presenterades. Och dels de unga kommunutvecklare som under rubriken Alla unga
ska nås, presenterade sin film ”Stå upp mot våld!” och berättade om sitt arbete
med filmen och om möjligheter med unga som utbildare i våldsprevention.
Passet och de tre unga kommunutvecklarna från Borås väckte starka positiva
reaktioner från åhörarna och många ville efteråt veta mer om hur Borås arbetar med ungas delaktighet och potentialen med unga utbildare i våldsprevention.
Härryda
Under hösten 2017 och januari 2018 har projektet inom uppdraget för Länsstyrelsen gjort tre utbildningar för förskolepersonal i Härryda kommun.
Tensta/Rinkeby
Projektet har på förfrågan från våldspreventionsprojekt i Rinkeby-Kista (Sthlm
stad) delat med sig av erfarenheter av genusförändrande ansats i manualbaserade föräldraskapsstödsmaterial.

Eskilstuna
Projektet har på förfrågan från kommunstrateg i Eskilstuna delat med sig av
tips och erfarenheter från Borås.
Regionalt
Trollhättan
Inom uppdraget för Länsstyrelsen genomförde projektet ett regionalt erfarenhetsutbyte i Trollhättan i november.

KEKS
I januari 2018, inom projektets uppdrag för Länsstyrelsen, genomfördes i samarbete med KEKS (Kvalitet och kompetens i samverkan) den första utbildningsdagen av två, i våldsprevention. Målgruppen var personal inom öppen ungdomsverksamhet i regionen. Utbildningen var fullbokad och representation
fanns från fem kommuner, och innehöll bland annat erfarenheter från arbetet
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med våldsprevention i Borås. Mottagandet var mycket positivt, både från deltagarna, från KEKS och Länsstyrelsens representanter. Dag två genomförs i
april.

Lokalt
En vecka fri från våld + Brygghuset föreläsningsserie
Projektet medverkade i den årliga nationella kampanjen ”En vecka fri från våld”
(v.49) på Brygghuset där unga i samverkan med projektet plus lokala föreningar
och Brygghusets anställda genomförde ett event med föreläsningar, workshops
och uppträdanden på temat våldsprevention. Eventet var uppskattat och de
unga arrangörerna utvecklade arangemanget till en föreläsningsserie om
våldsprevention tillsammans med projektet som ska genomföras under våren
2018.

BRÅ
I september gjordes en dragning för BRÅ där projektets syfte, möjliga samverkansmöjligheter mellan projektet och andra aktörer i kommunen, inriktningsförändringen från och med sommaren 2017 och strategier för de närmaste
månaderna, presenterades.

Ekonomi
Projektets hela budget för 2015-2019 är 5 700 tkr. Under projekttiden aug 2015 till dec 2017
har 1 974 tkr förbrukats. Del av projektmedarbetarnas lön faktureras Länsstyrelsen, vilket
sker i efterhand för aktuell period.
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Medborgardialog mötesplats Hässleholmen
Var bor du?

Namn
Hässleholmen

Antal

%

42

77,8

Hulta/Brämhult

4

7,4

Annanstans i Borås

6

11,1

Utanför Borås

2

3,7

54

100

Total

Svarsfrekvens
91,5% (54/59)

Ålder:

Namn

Antal

%

10-16 år

16

27,6

17-20 år

3

5,2

21-40 år

18

31

41-65 år

12

20,7

9

15,5

58

100

66 +
Total

Svarsfrekvens
98,3% (58/59)

Kön:

Namn

Antal

%

Man

35

63,6

Kvinna

20

36,4

0

0

55

100

Annan identitet
Total

Svarsfrekvens

93,2% (55/59)

När är det viktigast att den nya mötesplatsen är öppen?
- Måndag-fredag

Namn

Antal

%

förmiddag

13

13,7

eftermiddag

46

48,4

kväll

36

37,9

95

100

Total

Svarsfrekvens

91,5% (54/59)

- Lördag

Namn

Antal

%

förmiddag

23

24,2

eftermiddag

40

42,1

kväll

32

33,7

95

100

Antal

%

förmiddag

21

25,3

eftermiddag

35

42,2

kväll

27

32,5

83

100

Total

Svarsfrekvens

89,8% (53/59)

- Söndag

Namn

Total

Svarsfrekvens

79,7% (47/59)

Vad behövs för att många ska vilja besöka den nya mötesplatsen?

Namn

Antal

%

Sport/lek

14

14,3

Kulturaktiviteter

17

17,4

Religiösa aktiviteter

9

9,2

12

12,3

Integration

1

1,0

Café

6

6,1

Trygghet

9

9,2

Bra bemötande

6

6,1

Medborgarservice

5

5,1

Social samvaro

2

2,0

Riktade aktiviteter

Folkbildning/kunskapshöjande insatser
Övrigt
Total

2

2,0

15

15,3

98

100

Svarsfrekvens
84,7% (50/59)

Övrigt
Tillgänglighet öppet
titta på Brokyrkans
Vi behöver fler affärer, främst mataffärer. Se på Norrby. Pizzeria m.m.
bytesdagar tex. barnkläder
Attraktiva aktiviteter
Vill ha kvar mycket av det som finns nu
Något som engagerar ungdomar
Något som engagerar
Något som engagerar folk
Bankomat
Bra Familjecentral
Bättre internet
Bättre internet
större fritidsgård
vaktmästare
Vad vill du göra där?

Namn

Antal

%

Sport/lek

16

18,6

Kulturaktiviteter

15

17,5

Religiösa aktiviteter

8

9,3

Riktade aktiviteter

7

8,1

Integration

2

2,3

Café

5

5,8

Medborgarservice

3

3,5

13

15,1

Social samvaro
Folkbildning/kunskapshöjande insatser

9

Övrigt

8
Total

Svarsfrekvens
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100
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Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2017 och
översänder denna till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
2017 har varit ett händelserikt år för Fritids- och folkhälsonämnden. I en ny
organisation med tillkommande verksamheter som Mötesplatser, öppen
ungdomsverksamhet samt med ett centralt uppdrag kring lokalt inflytande och
demokratiutveckling, har året präglats av stort engagemang och en gedigen
samverkan med civilsamhället.
SM-veckan satte sin prägel på året. Än en gång slog Borås rekord i antalet
medverkande idrotter och deltagare samt publik. Föreningslivet levererar och
engagerar sig på ett fantastiskt sätt. För varje arrangemang flyttar Borås fram
ställningarna som en av de absolut främsta arrangörsstäderna i Sverige. Samtliga
samarbetspartners, Riksidrottsförbundet, de olika förbunden och Sveriges
Television, var mycket nöjda med veckan.
Det bokförda resultatet visar ett underskott på 8 903 tkr, fördelat på
fritidsramen – 7 561 tkr och bidragsramen – 1 342 tkr. I samband med
årsredovisningen sker en bokslutsjustering på 1 845 tkr som avser två sociala
investeringsprojekt. Därutöver finns en utlovad kompensation för uteblivna
intäkter på Stadsparksbadet. Nettoavvikelsen för anläggningen är -5 281 tkr. Ett
justerat resultat på Fritidsramen landar därmed på -435 tkr. Underskottet för
bidragsramen kan till största delen härledas till föreningsbidragen på grund av
ett ökat antal medlemmar samt ökat antal aktiviteter i föreningslivet.
Ärendet i sin helhet
Under året har förvaltningen arbetat med totalt 20 uppdrag. 11 stycken kommer
från kommunfullmäktige och 9 stycken är nämndens egna uppdrag till
förvaltningen. Därutöver finns 11 uppdrag tilldelade nämnden/förvaltningen
och avser uppdrag som inte ingår i budget. Dessa redovisas separat två gånger
om året i april och oktober.
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Det bokförda resultatet för 2017 visar ett underskott på 8 903 tkr, fördelat på
fritidsramen – 7 561 tkr och bidragsramen – 1 342 tkr.
Fritidsramen
Under året har det bokförts kostnader inom ramen för
mötesplatser/förebyggande som avser två sociala investeringsprojektet.
Kostnaderna justeras i samband med bokslutet och uppgår sammanlagt till
1 845 tkr. De bokförda kostnaderna på ”Produktionsskolan” slutar på 1 117 tkr
och på ”En kommun fri från våld” 728 tkr.
Stadsparksbadets renovering påverkar det ekonomiska utfallet negativt genom
6 586 tkr mindre intäkter än budgeterat. Nettoavvikelsen landar på - 5 281 tkr.
Ett justerat resultat med hänsyn till ovan landar på - 435 tkr.
Därutöver har nämnden har haft utökade driftskostnader för ett antal poster
som inte fullt ut kompenserats för i samband med omorganisationen. Bland
annat arbetsplatstjänster, administrativa kostnader för exempelvis
kommungemensamma stödsystem samt kostnader så som
förvaltningsabonnemang och fördelade upphandlingskostnader.
Under året har det gjorts prioriteringar inom befintlig budgetram för att täcka
kända kostnadsökningar för att få en budget i balans. Därav har det inte kunnat
avsättas någon buffert under året.
Det största underskottet finns på Badenheten, - 5 296 tkr och kan härledas till
stängningen av Stadsparksbadet med uteblivna intäkter som följd..
Bidragsramen
Det slutliga resultatet för bidragsramen landar på – 1 342 tkr.
Föreningsbidragen står för den största avvikelsen, ca -1 100 tkr. Grundbidragen
avviker i jämförelse med budget som en konsekvens av att antalet medlemmar i
föreningarna har ökat samt att antalet aktiviteter har ökat. Därutöver avviker
bidrag till nämndens förfogande och övriga riktade bidrag, det sistnämnda då
FUB numera får ett riktat bidrag. Bidraget till nolltaxelokaler har också ökat och
beror på att uthyrningen har tagit fart igen efter att ha minskat några år.
Beslutsunderlag
1. Årsredovisning 2017, Fritids- och folkhälsonämnden
2. DB-blanketter
Samverkan
Årsredovisningen är framtagen i samverkan med alla enheter.
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1 Inledning
2017 har varit ett händelserikt år för Fritids- och folkhälsonämnden. I en ny organisation med
tillkommande verksamheter som Mötesplatser, öppen ungdomsverksamhet samt med ett centralt
uppdrag kring lokalt inflytande och demokratiutveckling, har året präglats av stort engagemang och en
gedigen samverkan med civilsamhället. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten har varit på
tillgänglighet i alla dess former och med ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Vårt mål är att
skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för aktivitet, delaktighet, engagemang och gemenskap för alla
invånare. Ett exempel är satsningen på Sjuhäradshallen och arbetet med att ge människor med
funktionsnedsättning möjlighet till en aktiv fritid på sina villkor.
SM-veckan satte sin prägel på året. Än en gång slog Borås rekord i antalet medverkande idrotter och
deltagare samt publik. Föreningslivet levererar och engagerar sig på ett fantastiskt sätt. För varje
arrangemang flyttar Borås fram ställningarna som en av de absolut främsta arrangörsstäderna i Sverige.
Samtliga samarbetspartners, Riksidrottsförbundet, förbund och Sveriges Television, var mycket nöjda
med veckan.
För tredje året i rad blev Borås stad utsedd till årets ”Håll Sverige Rent-kommun”. Anledningen är det
strategiska arbetet och den breda uppslutningen bland invånarna. Under året har omfattande insatser
mot nedskräpning genomförts.
Borås blev också "Sveriges främsta breddidrottskommun" 2017. Vi fick utmärkelsen även 2013 och det
är ingen stad förutom Borås som har fått utmärkelsen två gånger.
Överenskommelsen har varit en process sedan hösten 2015. I februari månad var det ett stort och
högtidligt möte med undertecknande av Överenskommelsen mellan Borås Stad och de idéburna
organisationerna - ett 80 tal föreningar och organisationer anslöt sig. Överenskommelsen handlar om
hur Borås Stad och idéburna organisationer ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete inom
välfärdsområdet.
Utredningen "Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och aktivera sig i våra nära
grönområden och skogar?" är klar och nämnden har fattat ett långsiktigt beslut till en femårig
utvecklingsplan, där många åtgärder har genomförts under året.
Det nyligen avslutade (2017-11-30) treåriga sociala investeringsprojektet ”Produktionsskolan” på
Brygghuset, har utvärderats av två oberoende utvärderingsföretag, där båda företagen visar på stora
förtjänster för såväl individ som för Borås Stad. Målet och syftet har varit att utifrån Borås Stads vision
om att utveckla ett hållbart koncept, alternativt en modell för minskad ohälsa och minskat
bidragsberoende, hos unga (19-29 år) som lever i ett utanförskap.
Mötesplatserna kommer att få en allt större betydelse i framtiden utifrån ett lokalt inflytande perspektiv.
Nämnden har ställt sig bakom ett inriktningsdokument som ger Mötesplatserna tre uppdrag; Social
mötesplats, "Motor" för verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Med en
säkerställd kommunal plattform avseende personal är civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs
i detta arbete. Tillsammans med Arbetslivsnämnden och andra nämnder i Borås Stad kommer Fritidsoch folkhälsonämnden att utveckla det gemensamma arbetet på Mötesplatserna för att ge
förutsättningar att lyckas med de tre uppdragsområdena.
Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt
Eurodesk-kontor. Detta innebär att vi bistår unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer,
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk.
"En kommun fri från våld" är ett socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger på
samverkan mellan Individ- och familjeomsorgsnämnden, Grundskolenämnden och civilsamhället.
Projektet fokuserar för närvarande på utbildningsinsatser för civilsamhället och förvaltningens personal.
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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I Föreningsenheten sker en stor satsning för att stärka föreningar och föreningsverksamhet i socialt
utsatta områden definierade av Välfärdsbokslutet. Där har ett arbete med föreningarna, SISU
Idrottsutbildarna i Borås och Arbetslivsförvaltningen påbörjats.
Under 2017 expanderade Träffpunkt Simonsland med cirka 1000 m2 och fick in två nya hyresgäster.
Yngre Demensteamet ska bedriva dagverksamhet för demenssjuka under 65 år, samt Kraftens Hus, en
mötesplats för människor som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked, både patienter och
närstående i alla åldrar.
Borås Stad deltar i det svenska Healthy Cities-nätverket, som är kopplat till det internationella WHObaserade Healthy Cities. Borås Stad har haft representation vid årsmötet, vårmötet och höstmötet.
Borås Stad har också genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning
mot legalisering av narkotika och arbetar för en restriktiv narkotikapolitik.
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2 Viktiga händelser under året




SM-veckan blev en ny publik- och arrangörssuccé. 50 idrotter tävlade under en vecka och 7 250
personer var aktiva. 270 guldmedaljer delades ut. Det totala antalet unika besökare på SMveckan uppskattas till 63 350 personer. Den turistekonomiska omsättningen uppgick till 40
miljoner kr specifik för SM-veckan. SVT sände 90 timmar från Borås
Det sociala investeringsprojektet "produktionsskolan" på Brygghuset är avslutat, med ett
mycket gott resultat. 39 deltagare har fullföljt och idag är 82% i arbete, utbildning eller i annan
arbetsmarknadsåtgärd.



Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet,
under ledning av erfarna ledare, att tillbringa tre sommarveckor vid havet med bad och andra
aktiviteter. Det finns möjlighet för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2017 ansökte
190 barn om plats.



Tillsammans med polisen och AB Bostäder undertecknades polisens medborgarlöfte för 2017.
Inom ramen för arbetet med medborgarlöftet har grannsamverkan i flerfamiljshus startat upp
på Hässleholmen.



Borås fick utmärkelsen "Årets Håll Sverige Rent - kommun" för tredje året i rad.



Borås fick utmärkelsen "Sveriges främsta breddidrottskommun" 2017.



Föräldramöten enligt modellen ”Dags att prata oss samman” (drogförebyggande) har
genomförts på fyra högstadieskolor vid sju tillfällen och samlade ca 700 tonårsföräldrar.
Utvärderingen visade att föräldrarna är mycket nöjda.



Två nya gym har anslutit sig under året till samverkansgruppen i Borås gym för en dopningsfri
miljö. Totalt är det 11 utförare som är med i nätverket. Ett webb-baserat verktyg har tagits fram
och implementerats bland gymmen.



Under året har vi säkerställt det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i en ny
struktur; "Säker och Trygg kommun", vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Syftet är att
arbeta tillsammans och kraftsamla för att främja tillit och trygghet i Borås.



Kraftsamling Sjöbo, är ett samlingsbegrepp för att arbeta strukturerat över förvaltnings- och
bolagsgränser. Tillsammans med civilsamhället på Sjöbo ska vi gemensamt arbeta för en hållbar
och attraktiv stadsdel.



"Jämlik Hälsa" - ett treårigt arvsfondsprojekt för människor med funktionsnedsättning har
avsluts i Sjuhäradshallen/Parasporthallen. Nu pågår arbetet för att permanenta verksamheten
genom ett nytt IOP-avtal med SISU Idrottsutbildarna.



590 stycken broddar har delats ut till boråsare som fyllde 65 år under 2017.



Träffpunkt Simonsland har under året haft cirka 170 000 besökare samt cirka 4 000 aktiviteter.



Under 2017 expanderade Träffpunkt Simonsland med cirka 1000 m2 och fick in två nya
hyresgäster. Yngre Demensteamet ska bedriva dagverksamhet för demenssjuka under 65 år,
samt Kraftens Hus - en mötesplats för människor som på olika sätt har drabbats av ett
cancerbesked, både patienter och närstående i alla åldrar.



Under våren avslutades arbetet med att tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt Byttorpssjön
samt uppförandet av en ny 6,8 km lång vandringsled omkring Byttorpssjön och Hestra
Parkstad. Likaså påbörjades och färdigställdes också byggnationen av en tillgänglighetsanpassad
träspång utmed Kransån på Kransmossen. Spången är mycket uppskattad och välbesökt.
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Under våren färdigställdes den korta strandpromenad mellan Asklanda och Skalles badplatser
som ersättning för den mark som eroderat bort. Det är nu åter möjligt för allmänheten i Fristad
att vandra mellan Asklanda och Skalle. Ett mycket uppskattad projekt.



217 barn deltog i Sommardoppet, ett samverkansprojekt med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS och Borås Stad. Här erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana.



1 Juni 2017 stängde Stadsparksbadet för en omfattande renovering och viss tillbyggnad.
Beräknas öppna igen i september 2018.



Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 623 till 21 878. Det är tredje
året i rad som medlemsantalet i föreningarna ökar. Detta återspeglar sig i antalet aktiviteter som
också ökar, från drygt 65 000 till drygt 68 000.




För våra invandrarföreningar har både medlemsantal och antal aktiviteter ökat mycket.
Medlemmarna har ökat från 4 553 till 5 206 och aktiviteterna från 2 931 till 4 111.
Arbetet med Överenskommelsen fortskrider tillsammans med de idéburna organisationerna.
Två stora sammankomster har varit i samband med tecknandet av överenskommelsen och vid
ett efterföljande stormöte. Ett nätverk bland förvaltningarnas tjänstepersoner har bildats.



Tre nya IOP (idéburet offentligt partnerskap) har tecknats i Fritids- och folkhälsonämnden.



Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut där administrationen är indelad
i två klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR,
kommunikation och nämndadministration samt ekonomiklustret som innefattar ekonomi, IT
och kvalitet.
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3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

3

4

3

4

Antal genomförda
medborgardialoger.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Föreningar och privatpersoner skall
kunna boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem
under 2015. Arbetet förutsätter att
låssystemen till idrotts- och
friluftsanläggningarna är
synkroniserade till
bokningssystemet, så att
anläggningarna blir tillgängliga för
hyresgästen på den aktuella tiden.

Delvis
genomfört

Verksamhetssystemet Booking har uppdaterats
och anpassats för digitala bokningar. Nu återstår
en synkronisering med låssystemen, så att
hyresgästen kan komma in utan vaktmästarnas
hjälp. Samtidigt har förvaltningen anmält sig till
en kommunövergripande ny upphandling som
SKL arrangerar kring ett helt nytt
bokningssystem. Över 200 kommuner har
anmält sig till att vara med i upphandlingen,
vilket visar på ett stort behov i kommunsverige
att hitta modernare och mer anpassade system
för bokningar. Vi är en av pilotkommunerna och
kommer att sätta igång det nya
bokningssystemet våren 2019.

Fritids- och folkhälsonämnden ska i
samverkan med berörda nämnder
samt föreningslivet utreda behov
och förutsättningar för att bygga en
modern evenemangshall på lämplig
plats.

Delvis
genomfört

Ett antal överläggningar har varit mellan i första
hand IF Elfsborg och Borås Basket om en
framtida evenemangshall. Båda föreningarna
har varit på en kommunalrådsberedning och
presenterat sina egna tankar kring hur en
framtida evenemangshall kan komma att se ut.
Den nya evenemangshallen kommer inte att
ligga i direkt anslutning till Borås Arena, som var
en av tankarna. Nu går Borås Basket vidare
med andra alternativ och kommer under våren
2018 att presentera ett alternativ till lösning.

Knalleland har år efter år blivit allt
mer av en mötesplats kring idrott
och evenemang. Under 2016 ska
Borås stad och föreningslivet
utreda hur området kan
kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Delvis
genomfört

Området kring Knalleland är föremål för många
tankar och diskussioner, inte minst i arbetet
kring "Borås växer". Borås Stads olika
förvaltningar samt fastighetsägare och
näringsidkare i området diskuterar den framtida
utvecklingen. När det gäller föreningslivets
behov i området, så finns där många idéer och
tankar hur man kan utveckla området. Fritidsoch folkhälsonämnden har begränsade
möjligheter att påverka utformningen av
området, då det finns andra intressen kring
handel och bostäder, men ska självklart vara en
medspelare i den framtida utformningen.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017

7(51)

Uppdrag
Skaterampen på Norrby ska i
samråd med ungdomar i området
ersättas, antingen med ramp eller
annan ersättning beroende på hur
samrådet utfaller.

Status År 2017
Genomfört

Kommentar År 2017
Efter samråd med ungdomar på Norrby har det
framkommit att det inte finns något intresse för
en ny ramp. Ungdomarna vill i stället att området
görs i ordning med en aktivitetsyta där
exempelvis ett utomhusgym eller en hinderbana
kan anläggas.

Tillgängligheten på kommunens
badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare
platser ska kartläggas.

Delvis
genomfört

Badplatsutredningen är klar och ska redovisas
på nämndens aprilmöte.

Fritids- och folkhälsonämnden ska
ta fram en friluftsplan för Borås.

Delvis
genomfört

en arbetsgrupp är bildad och arbetet har startat.
En första delredovisning kommer senast i juni
månad och planen kommer att antas i Fritidsoch folkhälsonämnden under tertial 3 2018.

Fritids- och folkhälsonämnden får i
uppdrag att erbjuda stöd till
ortsråden.

Genomfört

Under året har vi startat upp ett organiserat
samarbete i de fyra olika serviceorterna;
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors samt i Sandared.
Vi har en kontaktperson från förvaltningen i
respektive Ortsråd/Intresseförening som
fungerar som "en väg in" avseende de
kommunala frågorna. Kontaktpersonerna är
adjungerande i respektive styrelse.

3.1.2 Nämnd
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Evenemangsstrategi Förvaltningen får i samverkan med
Borås Borås TME i uppdrag att
färdigställa en evenemangsstrategi
som visar på vad staden ska
prioritera de kommande åren och
hur arbetet med att vara en attraktiv
evenemangsstad kan förankras
inom hela Borås stad. Strategin ska
också ta höjd för årligen
återkommande stora arrangemang
och mästerskap.

Delvis
genomfört

Arbetet har ändrats något i karaktär,
prioriteringen sker istället på en
evenemangsstrategi för att klargöra stadens
inställning till framtida arrangemang. Borås TME
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen
samverkar om uppdraget och frågan kommer att
remitteras till berörda organisationer och
nämnder.
I samband med det nya uppdraget kring en
översyn av föreningsbidraget kommer vikten av
evenemang att poängteras.

Inom ramen för Jämlik Hälsa ska vi
utveckla och intensifiera
verksamheten för människor med
funktionsnedsättning. I samverkan
med andra aktörer, exempelvis
föreningar, SISU idrottsutbildarna
samt Sociala omsorgsförvaltningen,
ska målgruppens förutsättningar att
bedriva en aktiv fritid förbättras. Här
behövs en kraftsamling från Borås
Stad att synliggöra de behov som
finns och anpassa
fritidsaktiviteterna efter
målgruppens förutsättningar.

Genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017

Ett omfattande arbete inom ramen för "Jämlik
Hälsa" har startat upp med Sjuhäradshallen som
utgångspunkt. Arvsfonden har gillat våra tankar
och idéer och har stöttat projektet med drygt 4
miljoner kr för de tre åren (2015-2017). Arbetet
kommer nu att implementeras och troligtvis att
bedrivas som ett IOP-projekt (Idéburet offentligt
partnerskap) tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna.
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Hallutredning- Den tidigare
hallutredningen från 2012, ska
revideras och uppdateras till att
gälla för åren 2016-2020.
Utredningen ska inte bara visa på
de behov som finns under perioden
utan också beskriva en prioritering
av de olika behoven.

En inventering har pågått av befintliga hallar och
diskussioner med föreningslivet om framtida
behov har förekommit under 2017. Arbetet
kommer att redovisas till Fritids- och
folkhälsonämnden under andra kvartalet 2018.

Delvis
genomfört

Konstgräsutveckling - Investeringar
i nya konstgräsplaner avslutas
under 2016 och 2017.
Förvaltningen får i uppdrag att
upprätta en utbytesplan för de
befintliga planerna under de
kommande sju åren, 2017-2023.

Genomfört

Handlingsplanen för utveckling av
konstgräsplaner, 2012-2016, är nu avslutad. En
ny utbytesplan har fastställts i Fritids- och
folkhälsonämnden i januari 2017.

Aktivitetsplatser - Utredningen från
2012 ska utvärderas och slutföras.
Samtidigt ska en ny plan för
aktivitetsplatser tas fram och
anpassas till Fritids- och
folkhälsoförvaltningens kommande
uppdrag kring mötesplatser och
lokalt inflytande.

Genomfört

Utredningen om Aktivitetsplatser från 2012-2016
är nu avslutad och utvärderad. En ny plan för
2017-2020 är utarbetad och fastställd i nämnden
januari 2017.

Utreda och återkomma med en
långsiktig utvecklingsplan av
befintliga mötesplatser inom
nämndens ansvarsområde

Delvis
genomfört

En inventering och översyn av verksamheten
har skett på de fem Mötesplatserna, Hässlehus,
Hulta, Norrbyhuset, Sjöbo samt på Kristineberg.
Samtliga fem har haft lite olika uppdrag och
inriktning utifrån de tidigare stadsdelarnas
uppdrag. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har
utarbetat ett förslag till en utvecklingsplan och
inriktningsdokument som har godkänts i Fritidsoch folkhälsonämnden. Samverkan sker med
olika förvaltningar och AB Bostäder.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

85,6%

86,7%

90%

83%

Utveckling av idrottsskolan

24%

27%

30%

24%

Minska användandet av Cannabis
inom målgruppen unga vuxna
kvinnor

15%

17%

15%

17%

Minska användandet av Cannabis
inom målgruppen unga vuxna män

19%

24%

22%

24%

Verksamhetens indikatorer
Simkunnighet

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

En hälsofrämjande fond för
ungdomar mellan 13 och 25 år som
önskar söka medel för t.ex.
aktiviteter, material, föreläsare eller
studiebesök ska inrättas av Fritidsoch folkhälsonämnden.

Delvis
genomfört

Ett förslag har tagits fram och kommer att
redovisas för Fritids- och folkhälsonämnden T1
2018.

Det finns ingen kommunal
fritidsgård i centrala Borås.
Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att
starta en fritidsgård på Norrmalm.
Uppdraget tas över av Fritids- och
folkhälsonämnden.

Genomfört

Stadsdelsförvaltningen Norr har tidigare utrett
frågan och var nöjd med den samverkan som
sker med Kulturföreningen Tåget och Svenska
Kyrkan. Dessa bedriver öppen
ungdomsverksamhet med bidrag från Borås
Stad.
Fritidsgårdsverksamheten i Centrum ingår som
en del i den översyn som pågår gällande en
långsiktig utvecklingsplan för fritidsgårdarna och
som beräknas vara klar under 2018.

3.2.2 Nämnd
Uppdrag
Jämställt föreningsliv Förvaltningen får i uppdrag att
lämna förslag på åtgärder med
fokus på flickor/kvinnors idrottande.
Utredningen ska omfatta tre
områden; flera kvinnliga ledare, en
ökad representation av
flickor/kvinnor i styrelser samt en
satsning på flickor/kvinnor som
bedriver elitidrott i de individuella
idrotterna.
Utreda och återkomma med en
långsiktig utvecklingsplan för
fritidsgårdarna inom nämndens
ansvarsområde

Status År 2017
Genomfört

Delvis
genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017

Kommentar År 2017
Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och
föreningslivet i Borås kommer förvaltningen att
initiera ett långsiktigt arbete för att förändra vissa
strukturer i föreningslivet. En inventering av
föreningslivet i Borås är gjord och förslag på
strukturella förändringar kommer att lämnas. Ett
första initiativ till satsning på kvinnliga
individuella idrottare har tagits. En arbetsgrupp
bestående av medarbetare på FoF samt SISU
arbetar för komma vidare. Redovisning har skett
vid Fritids- och folkhälsonämdens möte 201706-21 under § 81.
Arbetet med att utreda en långsiktig
utvecklingsplan för fritidsgårdarna inom
nämndens ansvarsområde pågår och beräknas
vara klart under 2018.
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3.3 Ekologisk hål lbarhet lokalt och globalt
3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Kostnad och tillvägagångssätt för
att avveckla användningen av
plast/gummigranulat i
konstgräsmattor ska utredas.

Genomfört

Gummigranulat på konstgräsmattor och dess
påverkan på miljön och människor är ett aktuellt
ämne. Hittills har rapporter eller undersökningar
visat att inget tyder på någon risk för människors
hälsa. Gummigranulatets bidrag till ökandet av
mikroplaster i sjöar och hav har inte verifierats i
någon vetenskaplig studie, utan det finns
fortfarande stor osäkerhet om hur mycket som
sprids, vilka vägar det tar och vart det hamnar till
slut. Någon fullgod ersättning till gummigranulat
på konstgräsmattor finns inte idag.
Förvaltningen följer och deltar i ett
utvecklingsarbete tillsammans med
Naturvårdsverket och Svenska fotbollsförbundet
i syfte att minska miljöpåverkan och minimera
spridningen av granulatet samt försöka hitta en
lämplig ersättning till gummigranulatet.

När staden arrangerar konferenser,
bokar hotell och köper mat ska
Svanen-, Krav- och
Fairtrademärkning liksom
närproducerade livsmedel
efterfrågas och
målnivå/indikatornivå för andel
ekologiskt/närproducerat tillämpas.

Genomfört

När Fritids och folkhälsoförvaltningen köper
livsmedel till verksamheterna väljs alltid där det
är möjligt ekologiskt, palmoljefria och fairtrade
märkta produkter. Det finns också med som en
del av de miljölmål som förvaltningen beslutat
för 2018, att i den mån det är möjligt välja
miljövänliga produkter. Förvaltningens miljömål
finns dokumenterade i Miljöhandboken som
ligger till grund för den miljöcertifiering som
förvaltningen erhöll 2017-11. Förvaltningen har
tagit fram egna riktlinjer och inköpsrutiner vad
gäller framförallt livsmedel.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2015

Utfall 2016

Målvärde
2017

Utfall År
2017

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

6,9

5,4

6,5

6,8

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,3

5,2

6

15,9

38,8

36

50

35,7

Kommunfullmäktiges indikatorer

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

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Flera insatser har vidtagits och är under uppstart för att öka hälsan och minska sjukfrånvaron. På
förvaltningens samverkansgrupp kommer man undersöka om det finns enheter som ligger högre än
andra i sjuktal och efter det besluta om särskilda åtgärder för dessa arbetsplatser. Dock fortsätter
arbetet med tidiga insatser både vad gäller förebyggande arbete men även tidiga rehabiliteringsinsatser
vid upprepad korttidsfrånvaro. Det finns en förståelse och en delaktighet för att det är viktigt att arbeta
med sjukfrånvaron både bland chefer och medarbetare. Fortsatt utbildning i hälsofrämjande ledarskap
planeras för nytillkomna chefer under våren 2018. Förvaltningens hälsoinspiratörsgrupp har efter
årsskiftet reformerat sig utifrån förvaltningens dubbla storlek och består nu av en kärngrupp som
träffas ett antal gånger per år och ger förslag och inspel till övriga hälsoinspiratörer i förvaltningen som
ska träffas två gånger per år.

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

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Nu har den nya organisationen varit igång ett tag och det finns ett behov och en efterfrågan på att
fortsätta utbildning för chefer kring hälsofräjande ledarskap och den hälsosatsning som förvaltningen
har genomfört. Denna planeras under 2018. Hälsosatsningen mynnade ut i tre fokusområden som det
arbetas vidare med: uppdraget, hur ska förvaltningen ligga i framkant vad häller förebyggande- och
hälsoarbetet samt fokus på friskfaktorer om möjligt minska riskfaktorerna såsom sömn, ork och
relationskonflikter.
Under 2018 kommer den nya hälsoinspiraratörsgruppen arbeta vidare med att implementera och
utveckla uppdragen och därefter sprida till den stora hälsoinspiratörsgruppen för att skapa en
gemensam målbild och stärka engagemanget och delaktigheten i frågorna.

3.4.1 Nämnd
Uppdrag

Status År 2017

Kommentar År 2017

Genomföra en översyn av
nuvarande föreningsbidrag och
lämna förslag på anpassning och
revidering

Delvis
genomfört

En styrgrupp har bildats med representation från
respektive parti samt personal från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen. Förvaltningen har fått i
uppdrag att under T1 2018 ta fram förslag på ny
text kring allmänna bestämmelser.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Fritidsramen
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

2 646

3 473

6 864

6 552

-312

Avgifter och övriga
intäkter

42 317

43 360

49 916

47 441

-2 475

Summa intäkter

44 963

46 833

56 780

53 993

-2 787

Personal

-39 654

-44 398

-88 074

-89 945

-1 871

Lokaler

-89 736

-96 819

-84 899

-83 476

1 423

Övrigt

-54 843

-52 036

-69 149

-73 606

-4 457

Kapitalkostnader

-10 003

-11 072

-10 658

-10 527

131

-194 236

-204 325

-252 780

-257 554

-4 774

-308

0

0

0

0

-149 581

-157 492

-196 000

-203 561

-7 561

Kommunbidrag

146 900

153 670

196 000

196 000

0

Resultat efter
kommunbidrag

-2 681

-3 822

0

-7 561

-7 561

0

0

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel

-2 681

-3 822

0

-7 561

-7 561

Ackumulerat resultat

-3 128

-2 838

-2 838

-2 838

0

Statsbidrag

Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat

Resultatanalys
I tabellen ovan redovisas utfallet vid bokslut 2015 och 2016. De bokförda intäkter och kostnader som
redovisas för dessa år inkluderar inte de verksamhetsområden som tillfallit nämnden i samband med
omorganisationen. Däremot så inkluderas de i budget och utfall för 2017.
Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2017 är ett underskott motsvarande 7 561 tkr i jämförelse
med budget, vilket är nästintill det underskott som förväntades enligt den senast inlämnade prognosen
(- 7 450 tkr).
Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet
negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering;

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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Sociala investeringsprojekten, ”En kommun fri från våld” samt ”Produktionsskolan”. De
bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt 1 845 tkr.



Uteblivna intäkter som en konsekvens av Stadsparksbadets stängning. Intäkterna avviker i
jämförelse med budget med 6 586 tkr. Nettoavvikelsen för Stadsparksbadet hamnar på
5 281 tkr.

Ett justerat resultat landar på -435 tkr.
Under året har förvaltningen prioriterat att i budget täcka fasta kostnader så som fördelningen av
kommungemensamma kostnader, exempelvis fördelning av licenser, förvaltningsabonnemang, ehandels- och upphandlingstjänster, ökade lokalkostnader utöver budgettilldelning etc. Kostnader för
exempelvis leasing av datorer, arbetsplatstjänster, fördelning av kostnader för löneadministration och
fackliga företrädare har belastat respektive enhet direkt. Kostnaderna för ovanstående har ökat markant
som en konsekvens av omorganisationen och vi kan konstatera att vi inte fått till oss stora delar av
denna kostnadsökning i 2017 års budget. Detta beror dels för att flertalet av dessa kostnader tidigare
inte belastade respektive verksamhetsområde direkt utan finansierades centralt i
Stadsdelsförvaltningarna.
Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 2 787 tkr och kan härledas direkt till Badenheten som
uppvisar en avvikelse i jämförelse med budget på totalt 4 985 tkr och beror på Stadsparksbadets
renovering. Övriga verksamhetsområden visar till största del en positiv avvikelse i jämförelse med
budget på intäktssidan.
Personalkostnaderna avviker med 1 876 tkr i jämförelse med budget. Bortsett från mindre variationer
mellan verksamhetsområdena kan avvikelsen kopplas till våra sociala investeringsprojekt där de
bokförda personalkostnaderna för 2017 är 1 855 tkr. Därav kan konstateras en budget i balans för
förvaltningen i sin helhet för kostnader som avser personal.
Lokalkostnaderna inklusive konsumtionsavgifter visar en positiv avvikelse i jämförelse med budget
med 1 423 tkr och beror på den ramförstärkning på 1 500 tkr som tilldelats Träffpunkt Simonsland för
utökade lokalytor under 2017. Eftersom Träffpunkt Simonsland ännu inte tagit nya ytor i anspråk och
därmed inte blivit debiterad en högre hyreskostnad påverkar ramförstärkningen lokalkostnaderna
positivt. Bortser vi från detta är lokalkostnader inklusive konsumtionsavgifter i stort i balans i
jämförelse med budget.
Övriga kostnader så som diverse utrustning, inventarier, förbrukningsmaterial, diverse byggnads- och
underhållstjänster så som reparationer, elarbeten etc. avviker med – 4 457 tkr. Avvikelsen kan delvis
kopplas till Anläggningsenheten där kostnaderna för exempelvis diverse entreprenader, reparationer
och elarbeten etc. har varit högre än budgeterat på våra anläggningar. Men den sammanlagda avvikelsen
kan också kopplas till högre kostnader än budgeterat för exempelvis möbler och inventarieinköp som
en konsekvens av anpassningar efter omorganisationen och diverse evenemang. Cirka 1 000 tkr beror
på bokföringsmässiga konsekvenser som påverkar kostnadsposten, men inte resultatet i sin helhet.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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4.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

0

0

0

0

0

Kostnader

-652

-717

-1 039

-1 264

-225

Resultat

-652

-717

-1 039

-1 264

-225

191

216

0

209

209

Kostnader

-9 443

-9 745

-10 067

-10 338

-271

Resultat

-9 252

-9 529

-10 067

-10 129

-62

296

96

577

736

159

Kostnader

-2 502

-1 497

-7 014

-7 391

-377

Resultat

-2 206

-1 401

-6 437

-6 655

-218

Intäkter

-

-

5 568

5 307

-261

Kostnader

-

-

-23 155

-24 928

-1 773

-17 587

-19 621

-2 034

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkter

Gemensam
fritidsadministration
Intäkter

Evenemang
Intäkter

Mötesplatser/förebygga
nde arbete

Resultat
Fritidsgårdsverksamhet
Intäkter

-

-

6 795

7 157

362

Kostnader

-

-

-40 641

-41 540

-899

-33 846

-34 383

-537

Resultat
Badresor/barnkoloni
Intäkter

-

-

176

190

14

Kostnader

-

-

-2 879

-2 769

110

-2 703

-2 579

124

Resultat
Folkhälsa
Intäkter

1 574

1 788

4 604

4 744

140

Kostnader

-4 679

-6 641

-8 224

-8 266

-42

Resultat

-3 105

-4 853

-3 620

-3 522

98

Intäkter

-

-

1 915

2 205

290

Kostnader

-

-

-13 275

-12 665

610

-11 360

-10 460

900

Träffpunkt Simonsland

Resultat
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Anläggningsenheten
Intäkter

19 415

20 572

17 201

18 487

1 286

-117 335

-119 623

-102 947

-104 544

-1 597

-97 920

-99 051

-85 746

-86 057

-311

19 733

19 716

19 943

14 958

-4 985

Kostnader

-47 278

-53 302

-43 538

-43 849

-311

Resultat

-27 545

-33 586

-23 595

-28 891

-5 296

0

0

0

0

0

Kostnader

-308

0

0

0

0

Resultat

-308

0

0

0

0

41 209

42 388

56 779

53 993

-2 786

Kostnader

-182 197

-191 525

-252 779

-257 554

-4 775

Resultat

-140 988

-149 137

-196 000

-203 561

-7 561

Kostnader
Resultat
Badenheten
Intäkter

Buffert
Intäkter

Totalt
Intäkter

4.4 Verksamhetsanalys
4.4.1 Fritids- och folkhälsonämnd
Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft;




9 nämndsammanträden
12 presidiemöten
148 § har behandlats

Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid
vartannat sammanträde. Nämndsammanträdena har varit öppna för allmänheten.
Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt
varit värd för olika kommunbesök till Borås.

4.4.2 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra,
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse
kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för
kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma
kompetenshöjande insatser.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017
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Årets första halvår har präglats av att sätta strukturer i den nya organisationen som trädde i kraft 1
januari 2017. Förvaltningen har blivit dubbelt så stor, vilket har påverkar många olika delar.
Kodstrukturen i Agresso (ekonomisystem) har gjorts om och nya attestregler och behörigheter har
tagits fram. Ett stort arbete har gjorts på HR-sidan för att koda om all personal i Heroma
(personalsystem) för att alla löner ska kunna betalas ut i tid. Organisationsträdet i Stratsys (Borås Stads
stödsystem för verksamhetsstyrning, planering och uppföljning) har gjorts om för att innefatta de nya
verksamhetsområden som numera ligger inom nämndens ansvarsområde.
Under andra halvåret har fokus legat mer på analys och effekter av de åtgärder som gjorts. Omfattande
insatser har utförts för att rätta felaktiga debiteringar av diverse kostnader och ändringar av uppgifter
för kommande fasta debiteringar förvaltningarna emellan.
Upplevelsen vid årets slut är att ovanstående insatser gett resultat och att vi har uppnått en god struktur
för den administrativa hanteringen, både på ekonomi- och personalsidan.
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut där administrationen är indelad i två
klusterområden. HR-klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR, kommunikation och
nämndadministration samt ekonomiklustret som innefattar ekonomi, IT och kvalitet. Klustersamverkan
följs upp månadsvis tillsammans med fackliga representanter. Det finns en god samverkan mellan de
båda klusterområdena med gemensamma målsättningar som tagits fram tillsammans utifrån Borås Stads
ledord, professionalism, engagemang och lärande. Den övergripande målsättningen är "att agera
förebilder för ett nytt arbetssätt där utgångspunkten är att minska sårbarheten. Genom öppenhet och
lyhördhet ska vi hjälpa varandra att utvecklas och lyckas i våra uppdrag".
Ambitionen var att utvärdera denna samverkan under 2017 men vi beslutade att flytta utvärderingen till
våren 2018 för att få ett helt år av samverkan att utgå ifrån. Utvärderingen kommer att ligga till grund
för hur en framtida utveckling kommer att se ut.
En större förvaltning har medfört ett behov av ökade lokalytor. Vi är ”trångbodda” och har under
hösten arbetat för att hitta lösningar som kan vara långsiktigt hållbara. Problemen kvartstår dock och
nya lösningar måste till för att vi ska få en fungerande verksamhet. På ett eller annat sätt kommer detta
påverka förvaltningens budget genom ökade kostnader.
Överenskommelsen
Fritids- och folkhälsonämnden har haft uppdraget att stödja arbetet för att utveckla samverkan med det
civila samhället inom ramen för Överenskommelsen.
Det finns idag en styrgrupp med representanter för de idéburna organisationerna, Fritidsfolkhälsonämnden och förvaltningen. Syftet med gruppen är att tillsammans inspirera till samverkan
och mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla samverkansformer. Under året har ett
nätverk med tjänstepersoner mellan förvaltningarna skapats för att jobba internt mot samma syfte.
Fokus har under året legat på att informera och skapa förståelse för Överenskommelsen och IOP
(Idéburet offentligt partnerskap). Detta har gjorts genom att bland annat skapa en hemsida och
Facebook för Överenskommelsen, genom föredrag och dialoger i nämnder, förvaltningar och i olika
nätverk. För att stödja IOP-processer har det skapats olika mallar och samverkan med juridisk kunnig
på upphandlingsenheten. Genom initiativet kan förvaltningarna få ett mer fördjupat juridiskt stöd kring
att teckna IOP-avtal. Från och med augusti har Fritids- och folkhälsonämnden finansierat en
processledare för de idéburna som arbetat tillsammans med en kommunal tjänsteperson.
Under våren hölls en ceremoni där man firade den gemensamma Överenskommelsen och det idéburna
började ansluta sig. I november hölls det ett stormöte där det bland annat redogjordes för arbetet under
året och nya initiativområden till samverkan skapades. Dessa initiativ bli nu en del av 2018 års plan för
Överenskommelsearbetet.
Tre nya IOP har tecknats med Korpen, Hestra IF samt IF Elfsborg.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Kostnaderna för kommungemensamma tjänster, så som e-handels- och upphandlingstjänster,
förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader, fackliga företrädare etc. har ökat med närmare
1 900 tkr i jämförelse med föregående år. En förklaring är naturligtvis att nämnden har blivit dubbelt så
stor verksamhetsmässigt. Många av dessa kostnader har vi inte blivit kompenserade för i
budgettilldelningen utan omprioriteringar har gjorts inom befintliga budgetramar för att kunna täcka
dessa ökade administrativa kostnader. En del kostnader har fått belasta verksamheterna direkt, vilket
har medfört omprioriteringar även här för att täcka dessa kostnader, exempelvis leasing av
datorutrustning och arbetsplatstjänster.
Åtgärder
Omprioriteringar har behövts göras för att täcka utökade kostnader som inte tilldelats förvaltningen i
budgettilldelningen i samband med omorganisationen. Flertalet fasta kostnader behöver prioriteras
även i 2018 års budget.

4.4.3 Evenemang
Analys av verksamheten
Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fem senaste åren har Borås klarat av
att arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014
var det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-ringen, i
Borås och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny SM-vecka
med ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia präglades av en
idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd på idrotter. Att
samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörsstaden och samtidigt en bedrift
av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter. Världsstjärnor, typ Sara Sjöström
blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport).
Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen.
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att
förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv
uppmärksamhet.
Tillsammans med Borås TME har Fritids- och folkhälsonämnden en ambition i att för varje satsad
krona så har vi målsättningen att arrangemanget ska ge åtta kr tillbaka i omsättning till staden.
Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är just Föreningsgalan som gick av stapeln
den 16 november på Åhaga. Till arrangemanget inbjöds bidragsberättigade föreningar. Under kvällen
tilldelas alla som genomfört Boråsklassikern medaljer och säker- och tryggcertifierade föreningar
uppmärksammas. Tre stipendier delas ut under kvällen. Föreningsgalan är ett samarrangemang mellan
Fritids- och folkhälsonämnden, Föreningsrådet och SISU Idrottsutbildarna.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Grand Prix Gina tricot, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik, dans- och cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang.
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Tillsammans med BoråsBorås TME så arbetar vi med en evenemangsstrategi, för att underlätta och
skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer att fastställas under
våren 2018 i Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME samt i Kommunstyrelsen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten redovisar ett underskott på 218 tkr och härleds till SM-veckans budget på 5,0 milj kr.

4.4.4 Möteplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Främjande och förebyggande arbete
Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling.
Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden,
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom
området.
Mötesplatser
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Vi
Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Framtid Sjöbo, Mötesplats Kristineberg.
Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Det pågår en översyn för att tydliggöra de olika uppdragens
omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att mötesplatserna fyller
en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt
till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta ytterligare. Med en säkerställd
kommunal plattform avseende personal är Civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta
arbete.
Tillsammans med Arbetslivsnämnden och andra nämnder i Borås Stad kommer Fritids- och
folkhälsonämnden att utveckla det gemensamma arbetet på Mötesplatserna för att ge förutsättningar att
lyckas med de tre uppdragsområdena.
2017 gjordes en förändring av ledningsstrukturen vilket bland annat ger en större helhetssyn där
enhetschefer ansvarar för både mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet.
Norrbyhuset
I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande
arbetssättet är resurseffektivt. Beslut finns för en liknande utveckling på fler mötesplatser exempelvis på
Hässleholmen.
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Brygghuset
Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus
är också på att implementera nya rutiner och förtydliga Brygghusets verksamhet inom den öppna
ungdomsverksamheten med hjälp av varumärkesstrategin. Ett hus fullt av möjligheter för unga att
använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans.
Under 2017 har en ny hemsida lanserats och en ombyggnad av cafét har genomförts.
Det nyligen avslutade (2017-11-30) treåriga sociala investeringsprojektet ”Produktionsskolan” har
utvärderats av två oberoende utvärderingsföretag, där båda företagen visar på stora förtjänster för såväl
individ som för Borås Stad. Målet och syftet har varit att utifrån Borås Stads vision om att utveckla ett
hållbart koncept, alternativt en modell för minskad ohälsa och minskat bidragsberoende, hos unga (1929 år) som lever i ett utanförskap.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i ett upplevelsebaserat lärande och att arbeta i skarpt läge –
”learning by doing”. Ingenting ska vara på låtsas. Att få växa med uppgift och ansvar samt bidra med
sin kompetens i en kreativ och levande verksamhet, har visat sig vara grundläggande för individens
framgång. Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har ökat och
deltagarna har stakat ut en ny riktning och närmat sig den reguljära arbetsmarknaden och/eller studier.
39 deltagare har fullföljt projektet. 82% av deltagarna är i arbete, studier eller i annan
arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga deltagare har uppnått syftet att vara med i projektet och utvecklat sin
förmåga att arbeta i ”skarpt” läge. Närvaron har legat på 83% av deltagarnas anställningsgrad.
Lundby Park
Ambitionen med Lundby Park är att skapa framtidens mötesplats i Borås för actionsporter. Den ska
vara den mest jämställda och trygga actionparken i Sverige med fokus på tillgänglighet. Fritids- och
folkhälsonämndens ambition är att utöka hallen för att bereda plats för fler sporter i hallen. Lundby
Park kommer från 2018 att tillhöra anläggningsenheten.
Lokalt inflytande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för samarbetsuppdraget "lokalt inflytande". Här har det
tagits ett samlat grepp med samverkan med andra förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20
olika samverkansgrupper/nätverk med uppdelningen; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år,
områdesnätverk och landsbygdsutveckling-ortsråd. Kostnaden för detta arbete är 500 tkr, medel som
inte fanns inom tilldelad ram. Leader Sjuhärad har beviljat projektmedel för att under 2018/2019
ytterligare utöka samverkan inom serviceorterna med omnejd, Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors.
EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)
Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer,
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. I Borås finns för närvarande åtta ungdomar från
Europa vilket kommer att öka under 2018.
En kommun fri från våld
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan Individ och familjeomsorgsförvaltningen (IFO), Grundskoleförvaltningen och
civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektplanen har
delvis reviderats med anledning av att skolans deltagande minskat då deras personalsituation är
ansträngd. Detta medför att projektet fokuserar mer på civilsamhället och förvaltningens personal och
verksamheter. (För en utförligare beskrivning av En kommun fri från våld 2017, se separat årsrapport.)
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Väsentliga budgetavvikelser orsaker
Kostnader för lokalt inflytande/ortsråd har inte inrymts i den tilldelade verksamhetsbudgeten då
budgetmedel inte tilldelats nämnden i samband med omorganisationen.
Inom verksamhetsramen har det bokförts kostnader för två sociala investeringsprojekt. Kostnader som
bokförs inom ordinarie budgetram men kompenseras i bokslutet. Totalt bokfördes 1 845 tkr på dessa
projekt fördelat på "En kommun fri från våld" 728 tkr och "Produktionsskolan" 1 117 tkr.

4.4.5 Fritdsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten.
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2017 har en översyn av verksamheten påbörjats. Syftet har varit att utifrån tillgänglighet belysa
ett Borås Stadsperspektiv avseende likvärdighet gällande öppettider eftersom förutsättningarna varit
olika i de tre stadsdelarna. Successivt under 2018 kommer justeringar i verksamheterna att ske utifrån
ett rättviseperspektiv samt med en ökad samverkan av civilsamhället.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell
prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och
sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den kommunala
organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. Utgångspunkten är att nå ut till en bred
målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, delaktighet och jämställdhet.
Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv
människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser.
För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus,
Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Hestra, Göta
och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter som drivs av Mariedals IK,
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling.
Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår
oftast från trygghetsskapande arbete som exempel. rastverksamhet, värderingsövningar,
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på
ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att
kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger förutsättningar för nuvarande öppethållande
på kvällstid.
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten visar ett underskott på 537 tkr. Detta beror bland annat på kostnader för
arbetsplatstjänster och löneadministration. Något som tidigare inte belastat verksamhetsområdet i
stadsdelsförvaltningarna där denna typ av kostnader hanterats centralt. Underskottet beror också på
högre personalkostnader än budgeterat.

4.4.6 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Badresor
Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten har haft
samma omfattning 2017 som tidigare år.
Barnkolonin
Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2017 ansökte 190 barn om plats.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Badresor/barnkoloni visar ett överskott på ca 120 tkr. Beror på mindre kostnader än budgeterat för
övriga tjänster.

4.4.7 Folkhälsa
Analys av verksamheten
Folkhälsoenheten
Folkhälsoarbete är ett brett fält - från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning. Riksdagen
har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa
på lika villkor för hela befolkningen” med tillhörande elva målområden. I Borås Stad är det Fritids- och
folkhälsonämnden som är ansvarig för samordningen av folkhälsofrågorna.
För det gemensamma folkhälsoarbetet tecknades nya avtal med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i
slutet av 2016. Det är ett tillsvidareavtal gällande tre tjänster och ett tidsbestämt avtal gällande
folkhälsoinsatser. Under 2017 hölls två dialogmöten där vi lyfte gemensamma frågor.
Under 2016 fick Stadskansliet i samverkan med folkhälsoenheten i uppdrag, att säkerställa det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetets struktur, i den nya förvaltningsorganisationen.
Utifrån en kartläggning av det lokala arbetet skapades en ny struktur för arbetet under paraplyet en
Säker och Trygg kommun, vilken beslutades av Kommunstyrelsen. Förvaltningarnas presidier,
förvaltningschefer, AB Bostäder, polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälsooch sjukvårdsnämnden, samlades vid två heldagar om hur vi tillsammans kan kraftsamla för att främja
tillit och trygghet i Borås.
Borås Stad deltar i SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Verksamhetschefen
deltog vid två sammankomster under året. I nätverket deltar ca 25 kommuner från hela landet.
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Svenska Healthy Cities-nätverket, som är kopplat till det internationella WHO-baserade Healthy Cities
har haft tre möten för sina medlemmar under året. Borås Stad har haft representation vid årsmötet,
vårmötet och höstmötet.
Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning mot
legalisering av narkotika och arbetar för en restriktiv narkotikapolitik. Den 12-13 juni representerade två
politiker från Fritids- och folkhälsonämnden och verksamhetschefen Borås Stad på Mayor´s
Conference i Kaunas, Litauen. Vid konferensen deltog nätverkets medlemmar från länder i hela
Europa.
Den 9-12 oktober deltog två politiker från Fritids- och folkhälsonämnden och två tjänstemän från
förvaltningen i den internationella Safe Communtities-konferensen i Novi Sad, Serbien. Konferensens
tema omfattade både skadeförebyggande och trygghetsskapande frågor och såväl deltagare som
föreläsare representerade hela världen.
Inom ramen för feriearbete till unga i gymnasieålder anställde Borås Stad under sommaren unga
kommunutvecklare för att förbättra kommunen. Unga kommunutvecklare är både ett feriearbete och
en möjlighet till inflytande. På folkhälsoenheten togs 15 unga emot, vilka ansvarade för sex uppdrag.
Varje uppdrag mynnade ut i en rapport som presenterades både som en tryckt produkt men även
muntligt för tjänstemän, politiker och den allmänt intresserade.
Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits under 2017
Antibiotikaresistens
Från och med januari till och med mars genomfördes en kampanj ”Löddra mera” med syftet att sänka
sjukfrånvaron och antal uttagna VAB-dagar under februari månad i Borås Stad. Kampanjen riktade sig
till föräldrar, personal och barn på förskola, barn i grundskola (år 1-6) och till medborgare i Borås Stad.
Kampanjen arrangerades av olika verksamheter i kommunen i samarbete med Västra
Götalandsregionen och Navet.
Brottsförebyggande arbete
I samband med omorganisationen ersattes ett centralt och tre lokala Brottsförebyggande råd (Brå) med
ett Brå och fem olika samverkansgrupper, vilka verkställer konkreta brottsförebyggande och
trygghetsskapande insatser. Samverkansgrupperna omfattar trygga utemiljöer, lokal samverkan, arbete
och sysselsättning, trygg säker vård och omsorg samt barn och unga i riskzonen. Brå har sammanträtt
fyra gånger under året. Samverkansöverenskommelsen med polisen ska revideras och under året har ett
nytt förslag arbetats fram, vilket ska undertecknas i början av 2018.
Under 2017 har två utbildningar i Grannsamverkan genomförts i samarbete med polisen. Tre
trygghetsvandringar med boende har genomförts, på Hulta, Norrby och Göta. Dessa har utvecklats
och rapporteras numera digitalt genom Infra Control.
Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen under året deltagit i ett
metodutvecklingsprojekt mot social oro på utsatta områden, som nationella Brå driver tillsammans med
sex andra kommuner. Projektet har syftat till att hitta systematisk samverkan och kombinera ett
händelsebaserat brottsförebyggande arbete med långsiktiga trygghetsskapande åtgärder. Projektet har
genomförts på Hässleholmen/Hulta, vilket har resulterat i många fysiska åtgärder och flera sociala
insatser på området, i samverkan och för varje enskild verksamhet.
Under våren/försommaren genomfördes en trygghetsmätning på Norrby, Hässleholmen/Hulta och
Sjöbo. Resultatet har delgetts områdesnätverken samt politiker och andra samverkansparter.
Tillsammans med polisen och AB Bostäder undertecknades polisens medborgarlöfte för 2017. Inom
ramen för arbetet med medborgarlöftet har grannsamverkan i flerfamiljshus startat upp på
Hässleholmen, två medborgardialoger har genomförts samt informationsträffar för föräldrar.
Borås rent och snyggt genomförde en skräpmätning i maj, bidrog till kampanjen Vi håller rent och
genomförde uppföljningen till kampanjen genom att bjuda in skolor och förskolor till djurparksdagen i
september. Totalt deltog ca 1100 barn och personal under dagen. En föreläsning riktad till pedagoger
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hölls i november, för att uppmärksamma utmärkelsen ”Årets Håll Sverige Rent – kommun”.
Drogförebyggande arbete
Under året har arbetet fortskridit i enlighet med den nya drogpolitiska planen. Den drogpolitiska
ledningsgruppen med representation från både kommun, region och polis har haft fyra möten och
samverkan fungerar mycket bra.
Folkhälsoenheten har under hösten genomfört en förstudie angående ANDT-undervisningen i våra
högstadier och gymnasier.
Föräldramöten enligt modellen ”Dags att prata oss samman” har genomförts på fyra högstadieskolor
vid sju tillfällen och samlade ca 700 tonårsföräldrar. Utvärdering visade att föräldrarna är mycket nöjda.
En kort film, nio minuter, med tobaksdelen av Dags har spelats in och finns nu allmänt tillgänglig på
Youtube. Föräldrabrev till föräldrar åk 9 och föräldrar gymnasiet åk 1 har spridits
En reklamfilm ”Vem röker nu för tiden, liksom” har visats på stadens lokala bio vid samtliga
föreställningar under en månad.
Arbetet för att förbereda etableringen av ett Mini-Maria i Borås med omnejd fortskrider.
Insatser för att höja kunskapsnivån när det gäller cannabis hos personal har förberetts för att kunna
genomföras 2018. Här ingår bland annat en webutbildning och föreläsningar.
En MI-utbildning (motiverande intervju), en samtalsmetodik, med uppföljning för personal har
genomförts med ett trettiotal deltagare
Även i år har vi inbjudits till högskolans fadderutbildning med alkoholpreventivt inslag. Ett hundratal
studenter medverkade i denna utbildning.
Samverkansgruppen Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö har träffats vid fem tillfällen under
året. Två nya gym har anslutit sig till gruppen under 2017. Ett webb-baserat verktyg har tagits fram och
implementerats bland gymmen. Under hösten genomfördes en föreläsning med rubriken Är det fusk
även om man inte åker dit? Föreläsningen hölls vid två tillfällen och nådde ungefär 130 personer från
gymmen, föreningslivet, socialtjänst, fritid, polisen och skolor.
Föräldraskapsstöd
Arbetsgruppen för föräldraskapsstöd har träffats fyra gånger under året. Gruppen har beslutat att
utbilda pedagoger och socialrådgivare på stadens tre familjecentraler plus öppna förskolan på
Kristineberg till ledare för föräldrautbildningen ABC – Alla barn i centrum under hösten. ABC kommer
nu att erbjudas inom dessa verksamheter.
Under året har tre föreläsningar genomförts. Kajsa Tengblad ”Tillsammans är det nya själv” som
handlade om hur föräldrar kan stärka barns självkänsla och självförtroende. Mia Börjesson föreläste om
Tweenies och övergångar. Årets sista föreläsning genomfördes i samverkan med Navet där Jonas
Svensson föreläste ”Om närvaro i digital värld”. På samtliga föreläsningar var gensvaret bra med 70-100
åhörare per föreläsning. Utvärderingar visar också att de som kommit på föreläsningarna är nöjda.
50 förskolepedagoger har utbildats i föräldramötesmetodik i samverkan med Navet.
Fyra COPE-kurser har genomförts. Två för föräldrar till barn 3-12 år och två för tonårsföräldrar. En ny
ledare i COPE har utbildats. Sex COPE-ledare har gått en steg 3-utbildning.
Ett Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Studiefrämjandet och deras material Älskade Barn har
arbetats fram. Målsättningen är att studiematerialet kommer att erbjudas på stadens Mötesplatser under
kommande år.
Utvecklingsledaren har varit en del i projektet En kommun fri från våld i syfte att väva ihop
föräldraskapsstöd och våldsprevention och arbeta genusförändrande. Nätverksgruppen för
sjuhäradskommuner har träffats två gånger och inom ramen för jämlik hälsa fått tagit del av regionens
arbete med En förälder blir till.
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Föräldramötesmaterialet SAMS har överlämnats till Grundskoleförvaltningen. Under året har det
används på ett antal skolor. De skolor som valt att arbeta med det upplever att det fungerar väl och
mottags väl från föräldrarna.
Hälsoveckan
Den 16-22 oktober arrangerades hälsoveckan. Det är en uppmärksamhetsvecka, som folkhälsoenheten
samordnar. Veckan syftar till att uppmärksamma att hälsa består av många olika delar. l år fylldes
veckan med aktiviteter från föreningar, Studieförbund, kommunala och regionala verksamheter.
Lokalt arbete
Under 2018 har tre utvecklingsledare med lokalt uppdrag mot områdena Hässleholmen/Hulta, Sjöbo
och Norrby arbetat med att hitta gemensamma och nya former för arbetet. Tillsammans har de
samordnat riktad simskola, tagit fram ett underlag till utveckling av mötesplatser och påbörjat ett arbete
om ökat valdeltagande 2018.
Valdeltagande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har fått i uppdrag av nämnden att jobba med att öka valdeltagandet
i Borås inför valet 2018. Arbetet har påbörjats och kommer att bedrivas tillsammans med
valmyndigheten och andra förvaltningar. Fokus kommer att vara på förstagångsväljare i områden där
valdeltagandet varit lägst.
Riktad simskola för kvinnor
Cirka 70 kvinnor har fått vattenvana samt information om livräddning och kvinnohälsa vid två kurser
riktade till kvinnor över 16 år, som inte kan simma. En reklamfilm har tagits fram, ”Hela Borås
Simmar”. En presentation av simskolan med utgångspunkt från filmen gjordes på AB Bostäders och
SABO:s bosociala konferens.
Kulturkompetens
Två föreläsningar med Per Brinkemo har genomförts. I samband med föreläsningarna fick alla åhörare
boken som föreläsningen baserar sig på, ”Mellan klan och stat”. Föreläsningen vände sig framför allt till
personal inom verksamheter på Hässleholmen, Hulta och Norrby men även polis, AB Bostäder,
tjänstepersoner från andra förvaltningar bjöds in. Ca 175 personer deltog och responsen var mycket
positiv.
Hässleholmen/Hulta
Det har köpts in tandhälsomaterial för sex förskolor på Hässleholmen som borstar tänderna dagligen.
Utifrån önskemål togs råd om tandborstning på förskolan fram tillsammans med tandhygienist och
hygiensköterska som spreds till förskolorna på Hässleholmen. Projektet har utvärderats, en rapport har
skrivits och verksamheten har permanentats.
En trafiksäkerhetsinsats hölls under Hälsoveckan på Hässle torg i samarbete med Polis,
Räddningstjänst, NTF, Sports for you och AB Bostäder. Barn som testade en cykelbana fick med sig en
hjälm hem och de 100 hjälmarna tog slut.
Kvinnocaféet på Hässleholmen har varit välbesökt och är en bra arena med fokus på hälsa och
utveckling, i delaktighet med boende på området. Caféet är öppet en gång i veckan och haft besök av
olika samhällsaktörer samt arrangerat aktiviteter med främjande fokus och en förening för kvinnor har
bildats.
Det har varit en omröstning kring Bodavallen om vad den nya (is)ytan ska användas till när den inte är
spolad. På aktivitetsdagarna Hej Hulta! och Hässlefesten samt på skolorna i området har omröstningar
genomförts. Resultatet är en viktig del i beslutsunderlaget för vad som ska byggas på det nya
aktivitetsområdet på Bodavallen.
En medborgardialog genomfördes på Hässle torg den 9 december i samband med marknad och
Luciafirande. Tio politiker deltog och pratade med boende om hur de vill utforma den nya
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Mötesplatsen på Hässleholmen. Cirka 60 personer tog chansen att prata med politikerna och framföra
sin åsikt. Resultatet har sammanställts och ska presenteras.
Ett arbete har påbörjats där Borås Rent och snyggt kommer att fokusera på Hässleholmen, eftersom
det finns en utbredd skräpproblematik på området. Tanken är att Hässleholmen ska bli Borås renaste
stadsdel år 2020.
Under året har det även varit regelbundna möten i både områdesnätverket och nätverket för barn och
unga.
Norrby
Tillsammans med enhetschefen på Norrbyhuset har utvecklingsledare startat upp Nätverk Barn och
unga samt Områdesnätverket, inom ramen för Lokalt inflytande. Under året har det varit sju möten i
Nätverk för barn och unga samt fyra möten i Områdesnätverket. Tre trygghetsvandringar har
genomförts och ett fokusområde under nästa år kommer att vara trygghet runt fotbollsplanen på
Norrby.
Utvecklingsledaren har varit en del av arrangemangen Kvinnofesten, Norrbydagen och Norrbys
nobelfest. Har även initierat arbetet med att stärka kvinnors hälsa och kvinnocafét på Norrbyhuset är
en del i detta.
Dessutom har det hållits en utbildning i konventionen för barnets rättigheter och utvecklingsledaren
har varit en del av stadens ungdomsledarutbildning.
Sjöbo
Områdesnätverket har träffats fem gånger och har kommit en bra bit på väg med att bilda sig en
gemensam problembild. Vidare har nätverkets initiativ kring att rusta upp biografen tagits vidare och en
arbetsgrupp har bildats. Hemgården är en part i arbetsgruppen och har erbjudit sig att utveckla arbetet
vidare. Alla är eniga om att biografen skulle kunna få många olika användningsområden, långt vidare än
att visa film. Hemgården har blivit en av parterna i Vinnovas projekt Sjöbo 2.0 – Medborgarlab för
sociala innovationer, där de ska se på möjligheterna att utveckla biografen till en aktiv mötesplats.
Från september erbjöds föräldraskapsstödskursen ”Älskade barn” på Framtid Sjöbo. Lokalen intill
hyrdes under nio veckor för att möjliggöra rum för barnverksamhet för de föräldrar som var i behov av
detta.
Kraftsamling Sjöbo
Kommunchefen, samordningsgruppen och förvaltningschefer har under våren fört en dialog kring vad
resterande sociala investeringsmedel (3 000 tkr) ska användas till. Man enades om att ta sig an ett helt
område vilket resulterade i ett beslut på ett större möte med representanter från åtta nämnder. Beslutet
blev att kraftsamla kring Sjöbo för att få till en hållbar stadsdel och det samordnande ansvaret hamnade
på Fritids- och folkhälsonämnden. Tanken är att arbetet som kommer att göras på Sjöbo ska kunna
appliceras på andra områden i Borås Stad. Satsningen ska pågå från 2017-2020. En kartläggning har
påbörjats bland annat genom medborgardialoger, dialog med olika lokala aktörer samt dialog med
områdesnätverket.
Det har även gjorts en ansökan till Vinnova i syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo.
I ansökan ingår sex parter; Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Hemgården och Drivhuset
där kommunen är den koordinerande parten. I november fick kommunen besked om att Vinnova
bistår med 3 030 tkr med målet att etablera ett innovationslabb, en fysisk innovativ mötesplats. En
projektledare anställdes i december. Projektledaren har fortsatt kartläggningen på Sjöbo och påbörjat
projektplan, tids- och aktivitetsplan samt formerat en projektorganisation. En startrapport skickades in i
december och en första utbetalning av Vinnova har inkommit.
Psykisk hälsa
I slutet av augusti anställdes en utvecklingsledare med området barns och ungas psykiska hälsa.
Huvuduppdraget har varit att påbörja ett arbete runt främjande och förebyggande insatser för psykisk
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017

26(51)

hälsa bland unga. Detta har skett genom att utvecklingsledaren har satt sig in i aktuell forskning och
undersökningar inom området, internationellt, nationellt, regionalt och lokalt.
För att ytterligare få kunskaper om läget i verksamheterna när det gäller hur man relaterar till psykisk
hälsa har utvecklingsledaren haft många möten med verksamhetsansvariga och andra nyckelpersoner
inom bland andra områdena individ- och familjeomsorg, barnhälsovård, diakoni, arbetsliv, elevhälsa
och ungdomsinflytande. Dessutom har utvecklingsledaren besökt och intervjuat skolledning, elevhälsa,
pedagoger och grupper av elever på ett antal gymnasier och grundskolor.
Fem MHFA (Mental health first aid)- kurser har genomförts under året för målgrupperna äldre och
tonår och ca 65 personer är nu diplomerade första hjälpare. Utvärderingarna visar att kurserna varit
mycket uppskattade.
Skadeförebyggande
Borås Stad är certifierad av WHO som en Säker och trygg kommun. Det innebär att man har ett
åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer.
I Borås Stad har man valt att fokusera på områdena äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet och
föreningssäkerhet.
Under 2017 har åtta stycken förskolor återcertifierats som Säkra och Trygga. Några nya förskolor har
startat sitt arbete med att certifieras för första gången. En revidering av certifieringsmaterialet har
påbörjats och en ny barnsäkerhetsgrupp har startats upp.
Under våren genomfördes trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad. NTF
Väst håller i utbildningen som finansieras av folkhälsomedel. 15 klasser fördelat på nio skolor deltog i
utbildningen.
Under hösten har Första hjälpen-utbildning har erbjudits till femteklassare på skolor i Borås.
Utbildningen genomförs med hjälp av Svenska Livräddningssällskapet och under 2017 var det 10
skolor och 17 klasser som tog del av utbildningen.
Broschyren Trygghet och säkerhet för alla barn har skickats ut till barnavårdscentralerna. Där delas de
ut till föräldrar vid deras första besök på BVC.
Välfärdsbokslut/åtgärdsplan
Arbetet med att ta fram rapporten Välfärdsbokslut 2016 pågick under perioden januari-maj. Statistiken
har sammanställts i tabeller och diagram och en analys av trender har gjorts. Samtliga 11 målområden
för folkhälsoarbetet finns med i bokslutet. Nytt är att ett speciellt stycke gällande äldres hälsa finns
med.
Hälsan i befolkningen utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper ökar. Det finns
skillnader mellan geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen. De grupper som har en
lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Under maj presenterades Välfärdsbokslutet
2016 för Fritids- och folkhälsonämnden. Därefter har rapporten spridits brett i kommunen och
regionen.
Under augusti månad startade insamlandet av den nya statistiken för 2017 och hälsoenkäten har
genomförts bland samtliga elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet.
Arbetet med att revidera åtgärdsplanen, som bygger på resultatet i Välfärdsbokslutet, har pågått under
hela året. En ny arbetsgrupp har formerats utifrån Borås Stads nya organisation. Gruppen har träffats
vid fem tillfällen under perioden. De åtgärder som fastställdes 2014 har utvärderats och gruppen har
påbörjat arbetet med att ta fram nya åtgärder. Arbetet med åtgärdsplanen fortsätter under första delen
av 2018.
Äldres hälsa
Under året har Folkhälsoenheten samordnat en idégrupp bestående av tjänstemän på olika förvaltningar
som har ett uppdrag att jobba främjande med äldres hälsa. Det har identifierats sex områden som är
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viktiga för Hälsosamt åldrande. En rapport har tagits fram som ett resultat av vårt arbete med avsikt att
fungera som vägledning för hur vi kan arbeta framöver. Rapporten innehåller
kunskapssammanställning, kartläggning av vad som görs i Borås samt idéer för utveckling. Därmed har
vi skapat ett gemensamt synsätt och en stadsövergripande plattform att utgå ifrån vad gäller främjande
arbete för ett hälsosamt åldrande. Flera av initiativen har påbörjats och realiserats. 590 st broddar har
delats ut till boråsare som fyllde 65 år under 2017. Folkhälsoenheten höll en föreläsning på 80-års
träffarna, där sammanlagt 350 st 80-åringar deltog (34 % av samtliga i åldersgruppen).
Övrigt
Folkhälsoenheten har varit en del av BREC (Boråsregionens etableringscenter) utökade hälsoblock
inom samhällsorienteringen. Folkhälsoenheten har utvecklat ett presentationsmaterial som handlar om
hälsa och folkhälsa i stort samt vad vi jobbar med inom folkhälsoområdet i staden.
Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft tre möten i det lokala pensionärs- och
funktionshinderråd. Rådet har fyra representanter från pensionärsorganisationerna, fyra representanter
från funktionshinderorganisationerna och tre ledamöter från Fritids- och folkhälsonämnden.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
När bokslutet är klart är det totala resultatet på enheten plus 219 tkr. Det kan bland annat förklaras av
att ett par medarbetare arbetat deltid under året.
Jämlik hälsa Sjuhäradshallen - ett Arvsfondsprojekt!
Under året har vi arrangerat olika aktiviteter tillsammans med våra samarbetspartner, till exempel
innebandyturnering med gymnasiesärskolorna, daglig verksamhet och ”Idrott för alla”, en julfest ihop
med Arbetslivsförvaltningen, provapå-dag med olika parasportföreningar samt startat upp
fotbollsträning med IF Elfsborg. Under året har vi även haft många besökare dagtid i hallen, den
största gruppen från grund- och gymnasiesärskolan. Totalt har det varit cirka 150 unika besökare i
hallen, förutom idrottsskolan.
Boråsklassikern
Jämlik hälsa blev i år en egen del av Boråsklassikern. Den 3 februari arrangerade vi tillsammans med
Hestra IF klassikerskidan med tre deltagare, som provade på Sitski. Linnémarschen gick av stapeln den
25 april med start vid Sjuhäradshallen. Hestra IF hade märkt upp en tillgänglighetsanpassad bana. Ett
100-tal personer deltog och var mycket nöjda över arrangemanget. Jämlik Hälsas cykeldag den 15 maj
blev en deltävling i Klassikercyklingen och det var ett 100-tal deltagare, som provade på olika slags
cyklar och cyklade på en bana. Den 2 september deltog tre personer i Klassikersimmet. Kretsloppet
Special arrangerades den 15 september med efterföljande After Run på Träffpunkt Simonsland. Cirka
200 personer sprang någon av de tre sträckorna och ett 50-tal dansade loss till musikgruppen Sign Up
på kvällen.
SM-veckan
Under SM-veckan hade Jämlik hälsa en monter i Orangeriet där man kunde prova på showdown. Med
hjälp av Sports for you (SISU-projekt) kunde man även prova på elskytte, mattcurling, boccia,
rullstolsbasket och rullstolsinnebandy. Jämlik Hälsa ingick även i SM-veckans tillgänglighetsgrupp och
skapade möjlighet för personer med funktionsnedsättning att kunna ta del av aktiviteterna under SMveckan. Bland annat teckentolkades ett antal föreläsningar och SVT´ s underhållning Bolibompa och ett
antal kiosker och toaletter försågs med bildstöd.
Studiecirklar
Under våren var studiecirkeln fulltecknad med fjorton deltagare. Till höstens studiecirkel justerades
antalet till sex deltagare, vilket blev en bättre storlek på grupp. Målgruppen är väldigt nöjda med
studiecirklarna och positiva till en fortsättningskurs, vilken startar upp våren 2018.
Idrottsskolan
Jämlik hälsa har knutit en ny värdförening, Musketeers Funky Cheerleading, till idrottskolan.
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Idrottsskolan har haft cirka 50 deltagare, varav tio nya. Under året har det hållits tio olika idrottsskolor,
en del i samarbete med föreningslivet och andra har projektet stått för.
Coachingutbildning
På grund av omorganisation i Borås Stad gjorde coachingutbildningen ett ofrivilligt uppehåll. Den nya
verksamhetsutvecklaren startar därför upp en ny tredagarsutbildning i januari 2018 för personal på
Sociala Omsorgsförvaltningen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
År 2 i projektet gav ett negativt resultat på 119 tkr, vilket avspeglar sig i bokslutet. Totalt är resultatet
2017 minus 121 tkr. Arvsfondsprojektet avslutas den 28 februari 2018. Ett arbete pågår för att
säkerställa att verksamheten permanentas efter projekttidens slut.

4.4.8 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland (TS) har under året haft cirka 170 000 besökare samt cirka 4 000 aktiviteter.
Under denna period har Träffpunkt Simonsland arrangerat 237 aktiviteter tillsammans med frivilliga, så
som musikunderhållning och matlagning. 15 tillfällen av ovanstående har varit utflykter till Djurparken,
Liseberg, gårdarna runt sjön samt Fotboll.
Några ord från våra besökare:




”Jag har inte varit på Liseberg sedan Flumeride var ny”.
”Att besöka Borås Djurpark var en av de roligaste aktiviteter jag har gjort. Jag har inte varit där
sedan mina barn var små. Det är över 40 år sedan”.
”Att få möjlighet att med hjälp av Borås Stad åka till garnbutiker i Mark ger mig så mycket. Jag
har varken bil eller körkort och kommer aldrig till dessa butiker”.

TS har tillsammans med föreningar haft en framtidsverkstad under augusti.
Under 2017 expanderade Träffpunkt Simonsland med cirka 1 000 m2 och fick in två nya hyresgäster.
Yngre Demensteamet ska bedriva dagverksamhet för demenssjuka under 65 år, samt Kraftens Hus - en
mötesplats för människor som på olika sätt har drabbats av ett cancerbesked, både patienter och
närstående i alla åldrar. Försening av expanderingen härleds till oenighet mellan Fastighetsägaren
(Offentliga Hus) och Lokalförsörjningsförvaltningen.
Anhörigkonsulenter
Anhörigkonsulenterna har identifierat ett målområde som Borås Stad behöver arbeta med, barn som
anhöriga. Under 2017 har Sören Olsson, författare och förälder till ”Prins Annorlunda”, föreläst på
Träffpunkt Simonsland. Under sitt besök träffade Sören först en syskongrupp som varit under
”projekt” våren 2017, sedan under kvällen var det en öppen föreläsning för anhöriga och andra
intresserade.
Författaren till boken ”Tillbaka till skolan” föreläste för skolpersonal på eftermiddagen på temat
”hemmasittare”, en mycket välbesökt och uppskattad föreläsning. Under kvällen var det en öppen
föreläsning för föräldrar och andra intresserade.
Frivilligcentral
Under året har en frivilligsamordnare anställts och verksamheten är igång enligt plan. Verksamheten har
nu 60 inskrivna frivilliga och 41 inskrivna mottagare. Frivilliga utför besöksverksamhet, leder
intressegrupper och är värdar för evenemang/aktiviteter/resor på Träffpunkt Simonsland.
Det har varit igång 22 gruppaktiviteter som frivilliga har ansvarat för, bland annat i Lera, skapande och
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pyssel samt matlagning.
Frivilligcentralen har inlett samarbete med Borås besöksverksamhet när det gäller personer som vill ha
besök i hemmet. Frivilligcentralen samverkar även med Borås Fadderverksamhet i ett projekt gällande
integration för kvinnor 55+
Det är även frivilliga involverade i Walking Football
Vaktmästeri
Vaktmästare finns för tillfället via Jobb Borås. Arbetsuppgifter så som att stötta och hjälpa
verksamheten i huset. Allt från enklare vaktmästeriuppgifter till möblering och teknikhjälp.
IKT-samordnare
Under 2017 avslutades actionprogrammet av Vård- och äldreförvaltningen.
Café Simon
Café Simon har ökat antalet besökare med cirka 20% i jämförelse med föregående år. Det har inneburit
en ökad belastning för de personer med funktionsnedsättning som har sin arbetsplats i caféet, vilket i
sin tur skapat oro i personalgruppen.
Föreningssamordnare
Under 2017 har en föreningssamordnare anställts till TS och en framtidsverkstad har genomförts. Efter
framtidsverkstaden finns ett stort uppdrag i att förvalta de tankar och idéer som föreningar och Borås
stad vill att TS ska samverka runt. Tre icke registrerade föreningar har etablerat en kontakt med
föreningssamordnaren för att få hjälp att bilda förening med möjligheter att ta del av kommunens stöd
och föreningsutveckling.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Budgeterat för en expandering för cirka 900 000 kronor har ej använts då kostnader för expanderingen
uppkommer först under 2018.
5.0 Tjänstefaktorer går över till Vård- och äldrenämnden och 0.5 hörselinstruktör förs över från Vårdoch äldrenämnden i enlighet med beslut i budget 2018.
Relaterat till ökad arbetsbelastning för caféhandledare och deltagare i cafét har en extra handledare
anställts på 50% under 2017.
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4.4.9 Anläggningsenheten
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt
öppethållande och högsta möjliga utnyttjande.
Sveriges främsta breddidrottskommun
Än en gång blev Borås Stad utsedda till Sveriges främsta breddidrottskommun (även 2013) med
motiveringen; "använder idrotten som hörnpelare i samhällsbyggnaden. Generöst stöd till de
idrottsföreningar som medverkar i integrations- och jämställdhetsarbetet. Starkt stöd också till de
föreningar som skapar fysisk aktivitet för barn och ungdomar samt för personer med
funktionsnedsättningar. Använder SM-veckan för att utveckla infrastrukturen för många mindre
idrotter. Mycket bra tillgång till motions- och spontanidrottsytor."
SM-veckan 2017
Den andra SM-veckan i Borås historia präglades av en idrottslig och publikmässig succé. Storheten med
SM-veckan är dess fantastiska bredd på idrotter. Att samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor
förmån för arrangörsstaden och samtidigt en bedrift av staden att kunna skapa förutsättningar för så
många olika idrotter. Världsstjärnor, typ Sara Sjöström blandas med helt okända deltagare i exempelvis
HEMA (kampsport).
7 250 personer var aktiva under SM-veckan, 2 109 kvinnor och 3 091 män tävlade och övriga var
funktionärer. 811 medaljer delades ut varav 270 av dessa var guldmedaljer. I Borås var 29 lokala
föreningar arrangörer tillsammans med respektive förbund. Förutom de ideella funktionärerna som
ställde upp för respektive förening och idrott, så fanns också 50 volontärer och 87 feriearbetare för
arrangemanget.
I vår turistekonomiska utvärdering kan vi konstatera att arrangemanget hade ca 50 000 åskådare, av
dessa var 12 500 från övriga Sverige och de stannade i Borås i genomsnitt tre dagar var. Det totala
antalet unika besökare på SM-veckan uppskattas till 63 350 personer, vilket är 15 000 fler än fjolåret i
Norrköping. Den turistekonomiska omsättningen uppgick till 40 miljoner kr specifik för SM-veckan.
SM-veckan är Sveriges Television:s (SVT) största enskilda satsning inom idrotten under ett år. SVT
hade 90 timmar sändningstimmar, varav 52 timmar i SVT 1 och SVT 2 och 39 timmar i SVT-play.
En ny ansökan för SM-veckan vinter 2021 alternativt 2020 är inlämnad till Riksidrottsförbundet (RF).
RF kommer på besök i slutet av februari för att studera förutsättningarna för Borås att arrangera en
vintervecka.
Utveckling av konstgräsplaner
I vår långsiktiga utvecklingsplan för konstgräsutveckling, 2013-2020, så har vi fullgjort uppdraget kring
nya fullstora planer. En ny strategi har antagits av nämnden som avser en utbytesplan för de befintliga
planerna vi har. Livslängden är i genomsnitt sju till åtta år beroende på utnyttjandegraden, ca 1 500
timmar per år.
Under året fanns det i budgeten med utbyte av konstgräset på Ramnavallen och Sven Erikssonvallen i
Viskafors. Konstgräset på dessa två fotbollsplaner lades under 2011 och har under årens lopp blivit
slitet och fått sämre spelegenskaper. Utbytet gjordes under juni-juli och det nya konstgräset förväntas
hålla i ca åtta år.
De gamla planerna som har bytts ut, har återanvänts på skolgårdar och i bostadsområden. Ett 25-tal nya
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aktivitetsplatser har tillkommit. När vi lägger de planerna så fyller vi upp med sand mellan stråna och
inget gummi- eller plastmaterial.
Spår och leder samt utebad
Under året har arbetet fortsatt med att utveckla friluftsmöjligheterna i de områden som pekades ut i
spår- och leder-utredningen ”Hur underlättar vi för människor i Borås stad att besöka och aktivera sig i
våra nära grönområden och skogar?”.
Under våren avslutades arbetet med att tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt Byttorpssjön samt
uppförandet av en ny 6,8 km lång vandringsled omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Likaså
påbörjades och färdigställdes också byggnationen av en tillgänglighetsanpassad träspång utmed Kransån
på Kransmossen. Spången är mycket uppskattad och välbesökt.
Vid Fristads elljusspår har 4 broar över Munkån bytts ut/renoverats.
I Dalsjöfors har en elbelyst promenadslinga utmed Dalsjön färdigställts, där Attraktiva Toarp har dragit
ett mycket stort lass vad gäller uppförandet.
Detsamma gäller det nya mountainbikeområdet vid Knektås, där Borås Gif, med hjälp av bidrag från
vår spår- och lederutredning uppfört ett ny mountainbikearena med 7 olika mountainbikeleder med
olika längd och svårighetsgrad.
Under hösten fick förvaltningen möjlighet att delta i nyanländas samhällsintroduktion, bland annat
genom att hålla i föreläsningar om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås. I samband med detta togs
också ett informationshäfte fram med information om både allemansrätten och förslag till nära och lätttillgängliga friluftsområden i Borås.
Precis på målsnöret innan nyår kom den nya belysningen upp mellan Sjöbo och Kypegården, som
många har längat efter under många år!
Badplatser
Under våren färdigställdes den korta strandpromenad mellan Asklanda och Skalles badplatser som
ersättning för den mark som eroderat bort. Det är nu åter möjligt för allmänheten i Fristad att vandra
mellan Asklanda och Skalle! Ett mycket uppskattad projekt.
Till badsäsongen 2017 fick också Dannike, Äspered och Aplared nya badbryggor till sina respektive
badplatser.
Grillplatserna i Sjömarken och Äspered har renoverats.
Aktivitetsplatser
Gruppen som jobbar med aktivitetsplatser har genomgått en del förändringar under året. En mindre
grupp på Fritids- och folkhälsoförvaltningen med olika kompetenser samverkar för bästa utfall. Det är
en fördel att vara några fler som arbetar med detta eftersom man då kan dra nytta av varandras
kunskapsområden. För att får in ytterligare kompetens i arbetet har vi även börjat med
samverkansmöten med representanter från Tekniska förvaltningen.
De viktigaste projekten under året:
- Rydboholm – Utläggning begagnat konstgräs inkluive breddning av yta.
- Erikslund - Utläggning begagnat konstgräs
- Sparsör - Utläggning begagnat konstgräs
- Alidebergsbadet - Hinderbana
- Byttorps IP -Hinderbana & utegym
- Kransmossen - Lekplats samt gungställning
- Sjöboparken - Aktivitets- /äventyrslekplats färdigställande samt diverse kompletteringar
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Vi har även sökt och fått pengar från Boverket för utveckling av Fjärdingsparkens grusyta samt för
Bodavallens idrottsområde, sammantaget rör det sig om drygt 2,5 miljoner kr. Detta arbete hoppas vi
kunna färdigställa under våren 2018.
Borås Arena
Damlandskampen i fotboll mot Ungern var ett uppskattat evenemang som innebar några nya åtgärder.
Clean Arena krävdes så all reklam fick täckas över och alla fasta föremål på planen inom fem meter från
spellinjen fick flyttas som en säkerhetsåtgärd.
Källsortering av sopor har införts på Borås Arena och idrottsanläggningarna runt omkring, vilka även
har fått en ny gemensam miljöstation med containrar och kärl för flera fraktioner.
Värmen under konstgräsplanen har fått en ny avancerad styrning med flera temperaturgivare i mattan
och kan styras via webben.
Norrby IF´s omklädningsrum renoverades under våren inför seriestarten i Superettan med ny
inredning, nytt golv och övrigt ytskikt.
Ett motiv av Anders Svensson målades på fasaden mot Skaraborgsvägen som en hyllning från IF
Elfsborg och Borås Arena AB.
Arenabolaget har presenterat planer för en uppgradering av Borås Arena till 2.0. Projekteringen startade
under våren 2017 och kommer att redovisas under första halvåret 2018. Borås Arena AB planerar också
för en fullstor inomhushall vid Ryda sportfält, ambitionen är att den ska finnas färdig innan vintern
2018.
Sundholmen
Under året har Sundholmen haft uthyrt 152 dagar för utbildningsdagar och arbetsplatsträffar, i första
hand för kommunens förvaltningar och bolag. Det är 26 fler dagar jämfört med 2016. Utöver detta så
fungerar Sundholmen också som en populär anläggning för bröllop och födelsedagar. I övrigt fortsätter
de små förbättringarna på gården, konferenslokalen är idag bättre anpassad för verksamheten.
Köksutrustningen har anpassats för en bättre arbetsmiljö.
Hela huvudbyggnaden och annexet har målats om av Lokalförsörjningskontoret.
Skidstadion
På skidstadion fortsätter Borås skidlöparklubb att förbättra och effektivisera snötillverkningen.
Anläggningen är välskött och välbesökt, inte bara av boråsare utan av besökare som gärna åker 10-12
mil för att få bra skidspår. Vägen till skidanläggningen är under all kritik och måste göras om under
våren 2018.
Ny tennisanläggning
Lagom till SM-veckan så invigde Elfsborg Tennis en ny utomhusanläggning med fyra banor och en
padelbana. Föreningen fick ett anläggningslån av Borås Stad för att genomföra investeringen.
Anläggningen blev mycket bra och ligger på den gamla grusytan vid Ålgårdsplan, granne till
Tennishallen.
Föreningsdrift alternativ driftform
Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 25-tal föreningsavtal.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Anläggningsenheten i sin helhet visar en budgetavvikelse på - 311 tkr för hela året.
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4.4.10 Badenheten
Analys av verksamheten
Badenheten Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom
Fritids- och folkhälsonämnden har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet
och Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten, till
bad, träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen
simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika
funktionsnedsättningar. Vid Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs av
Simklubben Elfsborg sommartid.
Fastigheterna förvaltas av lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningens egen Tekniska Driftsenhet sköter
all daglig drift samt vatten- och luftkvalitén på anläggningarna.
Badenheten arbetar efter mål enligt Vision 2025. Viktiga målområden är att skapa mötesplatser och ta
ansvar för barn och unga. Vi vill erbjuda anläggningar och verksamheter som drivs professionellt,
service- och utvecklingsinriktat. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med genom att vi erbjuder babysim,
minisim, simlekis, simundervisning, vattenträning i grupp, vuxensimskola, crawlkurser för både
nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon
typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av
våra anläggningar.
Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller dyka i på
djupt vatten och simma 25 m. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare
erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar. Antal elever i åk 3 som deltagit i simundervisningen
och klarat 25 m är:
Stadsparksbadet: 699 elever varav 74,4 % som klarat målet.
Borås Simarena: 274 elever varav 85 % som klarat målet.
Sandaredsbadet: 312 elever varav 93,6 % som klarat målet.
Dalsjöbadet: 159 elever varav 79 % som klarat målet.
För de elever som inte klarar målet erbjuds ny simskola.
Under våren 2017 fortsatte samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs länsförening) och Borås Stad. Här erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad
gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i
framtiden. I år bedrevs Sommardoppet endast på tre anläggningar då Stadsparksbadet var stängt på
grund av renovering. Totalt deltog 217 barn i Sommardoppet.
Vi har startat upp en Badutvecklingsgrupp som ska jobba med att göra vårt badyrke attraktivare.
Gruppen består av representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, fackförbunden Kommunal
och Vision, huvudskyddsombud och förhandlingschef. Det är ett stort problem för oss att yrket ses
som ett genomgångsyrke och att det är brist på att hitta utbildad personal. Utbildningsplatserna som
funnits i Sverige har lagts ned. Vi har lyckats startat en ettårig Badmästarutbildning ihop med
Vuxenutbildningen i Borås. Samarbetet med Umeå, Uppsala och Malmö fortgår för att erbjuda vår
personal att åka ut till olika anläggningar i Sverige för att inspireras och komma hem med ny energi och
goda idéer. Vår personal har ännu ej nappat på detta erbjudande. Vi tittar även på möjligheterna att
göra en ansökan med ett EU-projekt för att personal ska kunna göra motsvarande besök ute i Europa.
Under hösten så har all personal genomgått en tredagars utbildning i service. Vi har inte bara riktat in
oss på service mot våra gäster utan service mot varandra på vår arbetsplats. All personal är nu
diplomerad i service och våra anläggningar är certifierade.
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Antal besök till fyra av våra publika bad har varit totalt 389 747 under 2017. Det är 120 253 besök färre
än budgeterat. Det måste ändå ses som en bra siffra när vårt största bad bara var öppet fyra månader
innan det stängde för renovering. Stadsparksbadet har haft 102 388 besök. Borås Simarena 180 689
besök, Sandaredsbadet 64 371 besök och Dalsjöbadet har haft 42 299 besök. Alidebergsbadet kunde
efter sommaren summera antalet besök till 26 270. Då har vi inte räknat in besöken under SM-veckan
då anläggningen fungerade som en mästerskapsanläggning.
Stadsparksbadet
Stadsparksbadet är ett äventyrsbad mitt i centrala Borås. Badet har funnits i 33 år med över 9 miljoner
besök. Badet håller öppet nästan hela året, vi har endast stängt fyra röda dagar och 14 dagar för
underhållsarbete. Här erbjuder vi äventyr, simundervisning och motion i olika former, en privat aktör
som driver café och restaurang Bryggan. Den affärsidé vi arbetar efter är att erbjuda våra badgäster
nyttiga nöjen till marknadsmässiga priser. Vi ska bedriva våra verksamheter så att alla gäster upplever
kvalité, omsorg och personlig service.
1 Juni stängde badet för renovering och beräknas öppna i september 2018.






På skolloven hölls rutschbane- och klätterväggstävlingar.
Två familjedagar har genomförts under våren.
Vattengymnastiken, som badets egna badmästare håller sex gånger/vecka, har besökts av 3 614
deltagare.
Barnkalas, som är ett samarrangemang med Restaurang Bryggan, hade 253 barn på besök.
Samarrangemangen med att erbjuda paketlösningar för turistande familjer och skolresor till
Borås görs ihop med hotellen och turistbyrån.

Borås Simarena
Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. Badet
håller öppet hela året, vi stänger endast fyra röda dagar och tre vardagar för underhållsarbete under året.
Detta verksamhetsår har personal från Stadsparksbadet arbetat på Borås Simarena och Alidebergsbadet.
Vårt mål har varit att fokusera på kvalitet i bemötande och service. Vi har haft en stor utmaning att
organisera alla skolsimskolor, som vanligtvis brukar vara på Stadsparksbadet, att få plats på Borås
Simarena. Under hösten har BSA haft hårt tryck från alla skolor som önskat simundervisning och
genomföra sina simprov för betyg i ämnet Idrott och Hälsa.
Allmänheten kan vissa kvällar tycka att det blir lite för trångt i bassängen. Man har visat förståelse för
att Simarenans huvudsakliga syfte är att tillgodose simföreningarnas verksamhet. Under 2017 har
föreningslivets utveckling av vuxencrawlgrupper och integrationsverksamhet (simundervisning för
nyanlända) krävt att vi ökat bassängtiden fram till kl 21:00 vissa dagar. Denna utveckling är positiv
utifrån behovet från våra kundgrupper men kräver att vi tänjer på våra arbetstider och löser städning på
ett kreativt sätt. Under hösten har vi även öppnat kl 06:04 tre vardagar i veckan, vilket en grupp
besökare har uppskattat.




I MerKraft crawlskolor har nu 186 medarbetare inom Borås Stad lärt sig grunden i crawl.
Vattenträningen hade under våren sju tillfällen, fick dras ned till sex tillfällen under hösten på
grund av ökat antal skolsimskolor.
Borås Simarena fortsätter att erbjuda personlig träning för kunder med FaR-recept.

Borås Simarena har under verksamhetsåret genomfört sju simtävlingar, fyra polomatchdagar, 22
träningsläger samt olika företagsevent, Zoo OL med IK Ymer, utbildningsdagar för simlärare och
badpersonal.
Sandaredsbadet
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i
närområdet.
Barnbassäng lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2-7 år då vattnet håller 33°C och
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djupet i bassängen är perfekt för de små. Under senare delar av året har det ökat markant med
barnfamiljer som har hittat till oss nu när Stadsparksbadet är stängt.
Morgonsimmet på måndag, onsdag och fredagar fortsätter att vara välbesökt. Dagtid har vi
skolsimskolor från vårt upptagningsområde samt Särlaskolan och Gånghesterskolan från Borås. Det
kommer även skolor från Alingsås kommun då badhuset i Alingsås är stängt för renovering.
Anläggningen är öppen 10 månader om året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under de
två stängda sommarmånaderna bedrivs bland annat, sommarsimskola och lägerverksamhet. Då görs
även underhållsarbeten och storstädning.








Vi har haft 14 grupper i HLR-utbildningar för Borås Stad , föreningar och företag.
Vi har haft crawlkurser för företag men även som kick off.
Vi har haft en filmkväll en fredag för ungdomar som går i årskurs 6 och 7 i samarbete med
Sandareds fritidsgård
Under höstas hade vi fredagsdisco för årskurs 4-6 (10-12 åringar) i samarbete med fritidsgården.
Ett arrangemang med en Aromabastukväll genomfördes.
Simklubben 1970 har haft stor efterfrågan på fler platser till sina kurser. Detta har medfört att
de utökat sina tider på helgerna. De har även genomfört två större simtävlingar under 2017.
Under hösten har en privat aktör startat våtvästträning med tre grupper i veckan. Denna
verksamhet bedrevs tidigare på Stadsparksbadet.

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som
utmärker Dalsjöbadet. Anläggning innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för bordtennis/aerobics,
lokaler för brottning och skytte, diverse föreningsutrymmen samt två förskoleavdelningar. I direkt
anslutning till anläggningen ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. Dagtid används
anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och helger är det
allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av privat
entreprenör. Anläggningen hålls öppen för allmänheten 10 månader om året, under de två stängda
sommarmånaderna bedrivs bland annat simundervisning.










Vår nya utebastu har tagits väl emot av våra besökare och har gett oss en ökad attraktionskraft,
framförallt har vi nu något speciellt att locka med när vi bjuder in grupper och företag.
Gruppverksamheten går fortsatt bra, både simskolor och vattenträning. Vattengympa har vi nu
vid tre tillfällen/vecka och i synnerhet fredagspasset då vi bjuder deltagarna på kaffe är
uppskattat. Det kan vara 40-50 pensionärer som fikar och har trevligt ihop efter ett stärkande
vattengympapass som för en del avslutats med en aufguss i den nya bastun.
I september arrangerade vi, precis som föregående år, tillsammans med företagarna i
närområdet, Toarpsdagen. Andra större händelser under året är bland annat Mariedal cup samt
ett flertal bastuarrangemang.
Vi på Dalsjöbadet gillar att sticka ut lite och försöker ligga i framkant med att hitta på nya
verksamheter. Som ett led i denna strävan har vi bland annat startat med Textilfrei-arrangemang
(efter ordinarie öppettid) som innebär att man badar och bastar utan kläder. Deltagarantalet går
stadigt uppåt och vi har besökare som åker 10-15 mil för att vara med.
För att locka barnfamiljer, framförallt på fredagar som är en stor ”baddag”, har vi även startat
med något vi kallar ”Fredagsmys” där vi anordnar aktiviteter för både stor och liten.
Stadsparksbadets stängning har påverkat oss på flera sätt. Vi har fått mer personal, fler besökare
och vi har även utökat delar av verksamheten samt öppettiderna för att bättre kunna möta
behovet från medborgarna.
Gymmets (Actic) medlemsantal går sakta men säkert uppåt och då även intäkterna.
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Alidebergsbadet.
Under våren träffades en grupp representanter kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadets
säsongsöppning. 2017 ansvarade Badenheten själva för Alidebergsbadet. Detta på grund av
Stadsparksbadets renovering. Simklubben Elfsborg hade ett omfattande uppdrag under SM-veckan och
var huvudarrangör för simning, simhopp, vattenpolo och öppet vatten tävlingar. Alidebergsbadet blev
ingen besöksframgång denna sommar vilket i huvudsak beror på en kall sommar. Man hade även stängt
ett par veckor extra på grund av SM-veckan. Badenheten erbjöd skolorna att simma på Alideberg hela
september ut.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -5 296 tkr.
Nettoresultat per enhet;









Stadsparksbadet: -5 281 tkr. Beror på mindre intäkter än budgeterat. Detta till följd av
renoveringen.
Borås Simarena: 960 tkr. Här ligger i år även intäkterna för Alidebergsbadet.
Alidebergsbadet: - 402 tkr. Intäkterna under sommaren har gått in på Borås Simarena.
Sandaredsbadet: -80 tkr. Beror på högre materialkostnader än budgeterat. Högre
materialkostnader i efterdyningarna av renoveringen.
Dalsjöbadet: -419 tkr. Denna siffra är missvisande då det har blivit en felbudgetering av
hyresintäkterna som tidigare gick till oss men nu tillfaller LFF, ca 600 tkr.
Asklandabadet: Budget i balans.
Viskaforsbadet: Budget i balans.
Teknisk drift: -85 tkr. Beror på höjda jourkostnader.

Åtgärder
Vi ser att det är Stadsparksbadets stängning och de uteblivna intäkterna som gör att vi har
budgetavvikelser. Övrigt så är budgeten i balans.

4.4.11 Buffert
Under 2017 hade förvaltningen inte avsatt någon buffert. Dels för att vi redan vid ingången av året
hade vetskap om ökade kostnader för exempelvis kommungemensamma tjänster, så som e-handelsoch upphandlingstjänster, förvaltningsabonnemang, fördelade licenskostnader med mera. Dessa ökade
kostnader hade vi inte fått till oss i budgettilldelningen i samband med omorganisationen. Därav valde
vi att prioritera en budget som täckte dessa kostnader direkt.
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5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Bidragsramen
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2015

Bokslut 2016

Budget 2017

Bokslut 2017

Avvikelse

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga
intäkter

240

52

45

44

-1

Summa intäkter

240

52

45

44

-1

-2 519

-2 072

-2 700

-2 705

-5

-935

-1

0

-137

-137

-35 917

-37 538

-37 545

-38 744

-1 199

0

0

0

0

0

-39 371

-39 611

-40 245

-41 586

-1 341

0

0

0

0

0

-39 131

-39 559

-40 200

-41 542

-1 342

Kommunbidrag

37 650

39 550

40 200

40 200

0

Resultat efter
kommunbidrag

-1 481

-9

0

-1 342

-1 342

0

0

0

0

0

-1 481

-9

0

-1 342

-1 342

0

0

0

0

0

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Föreningsbidragen står för den stora budgetavvikelsen, -1 115 tkr. Grundbidrag har ökat beroende på
att antalet medlemmar i föreningarna ökat. Bidrag till nämndens förfogande och riktade bidrag har
också ökat, ett skäl är att FUB numera får ett riktat bidrag istället för ett verksamhetsbidrag. Stödet till
"nolltaxelokaler" har också ökat där uthyrningen har tagit fart igen efter att ha minskat några år. För
invandrarföreningar är det ökningen av antalet medlemmar och aktiviteter som medfört att
aktivitetsbidraget.
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5.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2015

Bokslut
2016

Budget 2017

Bokslut
2017

Avvikelse

2 665

2 042

2 770

2 995

-225

29 873

30 806

30 520

31 635

-1 115

Bidrag till
invandrarföreningar

1 689

1 716

1 650

1 930

-280

Bidrag till social
föreningar

2 644

2 766

2 800

2 766

34

Bidrag till
funktionshindrade

1 632

1 523

1 740

1 519

221

628

706

720

697

23

39 131

39 559

40 200

41 542

-1 342

Tkr
Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

5.4 Verksamhetsanalys
Föreningsbidrag
Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 623 till 21 878. Det är tredje året i rad
som medlemsantalet i föreningarna ökar. Detta återspeglar sig i antalet aktiviteter som också ökar, från
drygt 65 000 till drygt 68 000. I april 2017 beslutades att samtliga föreningar från och med 2018 ska
redovisa sina aktiviteter digitalt. Det innebär att vi bättre kan följa upp hur föreningsbidragen fördelar
sig.
Invandrarföreningar
Både medlemsantal och antal aktiviteter har ökat mycket. Medlemmarna har ökat från 4 553 till 5 206
och aktiviteterna från 2 931 till 4 111. Ett mindre antal föreningar har stått för den stora ökningen.
Sociala föreningar
Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden.
Arbetet med säker och trygg förening kommer att fortsätta även under 2018.
Bidrag till funktionshinderföreningar
Medlemsantalet har under många år legat kring ca 4 200, så även 2017. Under året har FUB Borås lyfts
ut och får numera ett riktat bidrag för sin verksamhet. Det riktade bidraget ska bland annat underlätta
för FUB att hjälpa andra föreningar som vill integrera funktionshinderverksamhet i redan befintligt
föreningsliv.
Pensionärsföreningar
Medlemsantalet i pensionärsföreningarna har de senaste åren inte rört sig så mycket. Under 2017
redovisades 9 749 medlemmar i 28 föreningar, en liten liten minskning från 2016 (10 123).
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Ett underskott på administrationen -225 tkr beror i huvudsak på övergången till ett nytt
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verksamhetssystem som medför att bidrag och bokning av idrottshallar lättare kan hanteras av
kunden/föreningen. Föreningsbidragen står för den stora budgetavvikelsen, -1 115 tkr. Grundbidrag 268 tkr beror på att antalet medlemmar i föreningarna ökat. Bidrag till nämndens förfogande -154 tkr,
övriga riktade bidrag -364 tkr beror på till störtsa delen att FUB numera får ett riktat bidrag samt bidrag
till nolltaxelokaler -250 tkr där uthyrningen har tagit fart igen efter att ha minskat några år. För
invandrarföreningar är det ökningen av antalet medlemmar och aktiviteter som medfört att
aktivitetsbidraget ökat -172 tkr. Bidrag till funktionshinderföreningar 221 tkr beror på flytten av FUB
till riktat bidrag.

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder
och styrelser
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 2017 till stor del processats och genomförts 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 fattade 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.
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 - Landsbygdsutveckling/Ortsråd.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar i arbetet
samt att funktionen ”Verksamhetsutvecklare” utsågs till sammanhållande av arbetet. Generellt har
arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som togs fram, både inom de nätverksgrupper som
funnits tidigare och de som är nystartade. 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



internt finns viss information på Borås Stads intranät:
intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan
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Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året vid
diverse olika tillfällen och sammanhang inom förvaltningen, samt vid två tillfällen med mer omfattande
utvärderingar (19/6 och 29/11), vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-förvaltningens
totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.
Delar av organisationsupplägg och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de gemensamma
träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (15/3 och 13/9) samt
”Brottsförebyggande rådet” (5/4, 8/6, 26/9 och 23/11).
Framtagen budget inför uppstart 2017 avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget,
finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”:
Nätverk barn och unga 10-16 år - 90 000 kr (9 grupper/områden x 10 000 kr)
Områdesnätverk - 70 000 kr (7 grupper/områden x 10 000 kr)
Ortsråd/Landsbygdsutveckling - 100 000 kr (4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr)
1. Nätverk barn och unga, 10-16 år
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet inom samtliga
nätverksgrupper 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.
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.
Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande funktionfrån 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.

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom vissa grupper har arbetet
startats upp från början medan det i andra grupper fortsatt sedan tidigare, med vissa justeringar.
Samtliga grupper har diskuterat övergripande 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 inom några av grupperna under året.
Samtliga grupper har fått erbjudandet, vilket även kommer att bestå framöver. Vissa grupper har under
året även haft några möten med vissa teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat
information som bedömts relevant och efterfrågad.
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
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berörda professioner både långsiktigt och kortsiktigt.
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.
2. Områdesnätverk
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, eventuellt extramöten och arbetsgrupper utifrån behov.
Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. Deltagandet är obegränsat
och frivilligt. 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.
Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Inom vissa grupper har arbetet
startats upp från början medan det i andra grupper fortsatt sedan tidigare, med vissa justeringar.
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 presenterats inom några av grupperna under året. Samtliga
grupper har fått erbjudandet, vilket även kommer att bestå framöver. Vissa grupper har under året även
haft några möten med vissa teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som
bedömts relevant och efterfrågad.
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.
Även separata möten där boende bjudits in (boendemöten) har genomförts inom vissa
Områdesnätverk, medan boende på andra håll varit delaktiga inom de ordinarie mötena.
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 utvecklas. 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.
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3. Ortsråd – Landsbygdsutveckling
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte för samtliga Ortsråd. Arbetet under våren
startade med att gemensamt ta fram en definition av uppdraget samt av separata riktlinjer. Detta
kommunicerades sedan med berörda Ortsråd/Intresseföreningar i samband med att kontinuerliga
besök påbörjades (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 (till exempel 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 civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhetsoch informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.
Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive serviceort;
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där Intresseföreningar samordnar och driver olika former
av nätverk-/samverkansforum, så kallade 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. 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
Ortsråd/Intresseförening. Detta administreras via respektive Intresseförening och strävar till att
möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, genomförande av gemensamma aktiviteter.
Genom Leader Sjuhärad söktes och beviljades projektmedel till utveckling av lands-bygdsområden.
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. Fritids- och folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom
befintlig budget.
Arbetet har under året varit igång inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa
Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet så gott som startats upp från början medan det på andra
områden varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter lyfts fram, bland annat att arbetet på
flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter från flera-/närliggande
områden gentemot tidigare i de möten som genomförts.
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Dialoger och utställning kring Borås Stads arbete med Översiktsplanen har arrangerats vid olika
tillfällen och på samtliga serviceorter under året, även i detta arbete har Ortsråden varit delaktiga till viss
del.
Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang
genomförts, till exempel aktivitetsdagar och medborgardialoger.
Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på både
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, vilket fortsättningsvis även kommer att
innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där aktuella frågor som lyfts fram från bland
annat Ortsråden kan tas upp.
Lokala aktiviteter och evenemang
Många 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. En mängd
aktivitetsdagar, medborgardialoger och trygghetsvandringar har genomförts med stort deltagande av
civilsamhället.
En ny kommunikationsplan är inför 2018 framtagen. 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 samarbetspartners.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2017

44(51)

7 Verksamhetsmått
7.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Antal fritidsgårdar
Öppethållande timmar per
vecka, fritidsgård

Budget 2017

Årsutfall 2017

17

17

16

166

164

164

6

6

6

Öppethållande dagar per
vecka

Årsutfall 2016

7.2 Badenheten
7.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antal besökare
Stadsparksbadet

271 462

236 403

260 000

102 388

Antal besökare Borås
Simarena

165 068

161 679

150 000

180 689

Antal besökare
Sandaredsbadet

19 912

57 225

65 000

64 371

Antal besökare Dalsjöbadet

40 067

37 006

35 000

42 299

Antal besökare
Alidebergsbadet

42 289

39 644

45 000

26 270

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

151

213

170

186

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

20 096

20 623

20 000

21 878

7.2.2 Gruppaktiviteter
Verksamhetsmått
Antal tillfällen med
gruppaktiviteter på
badenhetens anläggningar

7.3 Föreningsenheten
7.3.1 Ungdomsföreningar
Verksamhetsmått
Bidragsberättigade
medlemmar, 6-20 år, antal
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

160

160

165

162

63 203

65 559

65 000

68 290

medlemskap
Bidragsberättigade
föreningar
Antalet aktiviteter

7.3.2 Invandrarföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Bidragsberättigade
medlemmar

4 550

4 553

4 200

5 206

Antalet aktiviteter

2 478

2 931

2 500

4 111

7.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antal medlemskap

4 200

4 214

4 200

4 237

2 500

2 491

Antal aktiviteter

7.3.4 Pensionärsföreningar
Verksamhetsmått
Antalet medlemskap

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

10 472

10 123

10 500

9 749

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

10

10

0

11

4 149 000

4 620 065

4 450 000

4 813 702

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

32

35

29

150

82

7.3.5 Särskilt riktade bidrag
Verksamhetsmått
Antal föreningar
Bidrag till aktuella föreningar

7.3.6 Övergripande Föreningsenheten
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Andel säker och
tryggcertifierade
föreningar, %.
Antal föreningar som
närvarorapporterar digitalt
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7.4 Anläggningsenheten
7.4.1 Borås Arena
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

1 536

1 600

1 500

1 462

Antalet andra arrangemang
som ej är fotboll

3

1

4

4

50

63

50

49

Total energianvändning för
uppvärmning (MWh)

285

251

Total energianvändning för
uppvärmning av
konstgräsplan (MWh)

900

1 066

Antal bokningar på Borås
Arena konferens

7.4.2 Borås Arena 2
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

1 101

882

1 300

832

0

0

Budget 2017

Årsutfall 2017

250

558

Total energianvändning för
uppvärmning (MWh)

7.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
7.5.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Antal bokningar på
Brygghuset som avser
externa möten

Årsutfall 2016

Kommentar Antalet mötesbokningar har ökat under 2017. Fler unga hittar till oss och använder lokalerna
till mycket. Allt ifrån vanliga möten till att plugga, titta på film, använda vår musikstudio, dansa, spela xbox, sjunga etc
Antal bokningar på
Brygghuset som avser
externa utbildningsdagar

100

364

Kommentar Under 2017 har bokningar av vuxna minskat drastiskt. Vår varumärkesstrategi samt ändrade
öppettider gör att unga mer och mer skapar innehåll på Brygghuset. Antalet utbildningsdagar kan innefatta
både hela dagar men också kortare möten där unga tex pluggar, deltar i läxhjälp, workshops etc.
Antal arrangemang på
Brygghuset.
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Budget 2017

Årsutfall 2017

Kommentar Antalet arrangemang totalt har ökat under 2017. Huset används mer och mer. Indikatorn
Antal arrangemang innefattar både ungas och vuxnas innehåll i huset eftersom det är så vi har räknat
sedan invigningen 2013.
Antalet deltagare i
produktionsskolan

5

7

Kommentar Under året har vi haft 7 deltagare inom produktionsskolan.
- 2 som avslutat sin tid i projektet för att gå vidare i studier samt annan arbetsmarknadsåtgärd.
- 2 personer har under året haft en UVA och är kvar i våra verksamheter efter projektets slut.
- 2 personer har påbörjat praktik under året och har också gått in UVA. Även dessa är kvar i verksamheten
när projektet är avslutat.
Antal arrangemang på
Brygghuset av eller för unga

50

132

Budget 2017

Årsutfall 2017

Antal köpta årskort på
Skatehallen

65

48

Antal aktiva tjejer i
verksamheten

25

12

7.5.2 Skatehallen
Verksamhetsmått

Årsutfall 2015

Årsutfall 2016

Kommentar Blev något lägre än förväntat oss, troligtvis pga att ledaren och förebilden på tjejskaten
flyttade till Malmö och ingen ny ledare hittats ännu.
Antal föreningsaktiviteter
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8 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Utgift tom
2016

Utgift 2017

Återstår

1. Utveckling av konstgräsplaner

4 000

-

4 877

-877

2. Utveckling av spår och leder

5 951

-

1 773

4 178

3. Utveckling av näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

1 000

-

954

46

713

-

608

105

5. Utveckling av
idrottsanläggningar ute och inne
(diverse inventarier)

1 500

-

1 893

-393

6. Utveckling av
Evenemangstaden Borås

2 558

-

2 528

30

7. Utveckling av Borås Ridhus

449

-

0

449

8. Inventarier Träffpunkt
Simonsland

600

-

550

50

15 000

-

0

15 000

989

-

0

989

13 183

19 577

Tkr

4. Utveckling av badplatser
(utebad)

9. Konstfrusen isbana Boda
10. Utveckling av Lundby Park
Summa

32 760

1. Utveckling av konstgräsplaner
Under året fanns det i budgeten med utbyte av konstgräset på Ramnavallen och Sven Erikssonvallen i
Viskafors. Konstgräset på dessa två fotbollsplaner lades under 2011 och har under årens lopp blivit
slitet och fått sämre spelegenskaper. Utbytet gjordes under juni-juli och det nya konstgräset förväntas
hålla i ca åtta år.
2. Utveckling av spår och leder
Under våren avslutades arbetet med att tillgänglighetsanpassa elljusspåret runt Byttorpssjön samt
uppförandet av en ny 6,8 km lång vandringsled omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Likaså
påbörjades och färdigställdes också byggnationen av en tillgänglighetsanpassad träspång utmed Kransån
på Kransmossen. Spången är mycket uppskattad och välbesökt!
Vid Fristads elljusspår har 4 broar över Munkån bytts ut/renoverats.
I Dalsjöfors har en elbelyst promenadslinga utmed Dalsjön färdigställts, där Attraktiva Toarp har dragit
ett mycket stort lass vad gäller uppförandet.
Detsamma gäller det nya mountainbikeområdet vid Knektås, där Borås Gif, med hjälp av bidrag från
vår spår- och lederutredning uppfört ett ny mountainbikearena med 7 olika mountainbikeleder med
olika längd och svårighetsgrad.
Under hösten fick förvaltningen möjlighet att delta i nyanländas samhällsintroduktion, bland annat
genom att hålla i föreläsningar om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås. I samband med detta togs
också ett informationshäfte fram med information om både allemansrätten och förslag till nära och lätttillgängliga friluftsområden i Borås.
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Just innan nyår kom den nya belysningen upp mellan Sjöbo och Kypegården, som många har längtat
efter under många år!
3. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)
De viktigaste projekten under året:
- Rydboholm – Utläggning begagnat konstgräs inkluive breddning av yta.
- Erikslund - Utläggning begagnat konstgräs
- Sparsör - Utläggning begagnat konstgräs
- Alidebergsbadet - Hinderbana
- Byttorps IP -Hinderbana & utegym
- Kransmossen - Lekplats samt gungställning
- Sjöboparken - Aktivitets- /äventyrslekplats färdigställande samt diverse kompletteringar
4. Utveckling av badplatser (utebad)
Under våren färdigställdes den korta strandpromenad mellan Asklanda och Skalles badplatser som
ersättning för den mark som eroderat bort. Det är nu åter möjligt för allmänheten i Fristad att vandra
mellan Asklanda och Skalle! Ett mycket uppskattad projekt.
Till badsäsongen 2017 fick också Dannike, Äspered och Aplared nya badbryggor till sina respektive
badplatser.
Grillplatserna i Sjömarken och Äspered har renoverats.
5. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne (diverse inventarier)
Vi har under året investerat i nya fotbollsmål och lagledarbås. Investeringar i inomhusanläggningarna
består i bland annat byte av idrottsutrustning som förvaltningen ansvarar för. I samband med en ökad
föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre maskinutrustning in till den förening som har ansvar
för driften. I summan finns också beaktat insatser för att öka tillgängligheten i våra anläggningar.
6. Utveckling av Evenemangstaden Borås
Investeringar har uteslutande varit för SM-veckan och bestående värden i våra anläggningar. Bland
annat har hopptornet på Alidebergsbadet renoverats och godkänts för nationella och internationella
tävlingar. Arbetet har utförts i nära samverkan med Lokalförsörjningsnämnden. Vi har fortsatt att
investera i mobila läktare och har nu tio stycken som vardera tar ca 80 personer. När de inte
transporteras runt på olika evenemang och aktiviteter, så finns de stationerade på vissa idrottsplatser,
typ Gässlösa och på Kransmossen.
7. Utveckling av Borås Ridhus
Ett nytt staket har investerats mot de trafikerade vägarna i anslutning till Ridhuset. Vidare har
anläggningen förstärkts med elkraft på parkerings- och uppställningsplatser.
8. Inventarier Träffpunkt Simonsland
Investeringsbudget har använts till expanderingen av Träffpunkt Simonslands utökning av verksamhet
för föreningarna. Till största del möbler från Kinnarps och Input samt teknik från mediapoolen.
9. Konstfrusen isbana Boda
Upphandlingen kring den nya isbanan på Boda har avbrutits och en ny upphandling är under
bearbetning. Målet är att den ska stå färdig till säsongen 2018/19. Samtliga medel flyttas över till 2018.
10. Utveckling av Lundby Park
Kvarstående investeringsmedel på Lundby Park kommer att flyttas till Lokalförsörjningsnämnden, som
kommer att hantera investeringarna på anläggningen under 2018.
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Övrigt
Av det kvarstående resultatet beräknas 19 359 tkr flyttas till 2018.
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SKRIVELSE

Cecilia Strömberg
Handläggare

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00010
1.2.3.2

Besluts- och behörighetsattestanter 2018 för Fritidsoch folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och
behörighetsattestanter för 2018, enligt bilagd lista.
Sammanfattning
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska
varje nämnd utse attestanter. I bilagd lista framgår Fritids- och
folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter för 2018.
Beslutsunderlag
1. Fritids- och folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter
2018
2. Attestregler, fastställt av Kommunfullmäktige 2004-06-17

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Kommunrevisionen för kännedom

Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser
Agresso
Beloppsgräns
användare i tkr
Obegränsat

Ansvarsområde
Fritids- och folkhälsonämnden

Ansvarskod
21*

Befattning
Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande

Namn
Ida Legnemark
Cecilia Andersson
Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

21*

Förvaltningschef

Tommy Jingfors

21FI

Obegränsat

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande
Ekonomi - övergripande, bokföring, reversering, e-handel
IT och telefoni
HR/Marknadsföring och kommunikation
HR
Marknadsföring och kommunikation

21*
21*
210420
2103*
210310
210320

Chef för ekonomifunktionen
Ekonomiadm/Bokhållare
IT- ansvarig
HR-chef
HR-specialist
Kommunikatör

Cecilia Strömberg
Eva Lindqvist
Rune Hagen
Linda Andersson
Ann Kullander
Annika Baagöe-Larsen

21EK
21EF
21EH
22 LA
21ED
21TC

500 tkr
0,001 tkr
50 tkr
300 tkr
50 tkr
50 tkr

Kvalitet- och utveckling
Kvalitet- och utveckling

2102*

Enhetschef

Åsa Skytt Jansson

21HG

150 tkr

Folkhälsa/Träffpunkt Simonsland/Jämlik hälsa
Folkhälsoenheten
Projekt - Jämlik Hälsa
Träffpunkt Simonsland
Träffpunkt Simonsland

219*
219009
219010
219010

Verksamhetschef
Projektledare
Enhetschef
Samordnare

Susanne Carlsson
Ulrika Lindstedt
Sofie Nelsén
Anah Sjösten

21HB
21KC
21AA
21AE

300 tkr
50 tkr
150 tkr
0,001 tkr

Förenings- och anläggningsverksamhet
Föreningsenheten

214*, 212*

Verksamhetschef

Hans Andersson

21BB

300 tkr

Föreningsstöd och bokning
Föreningsstöd och bokning

214010

Enhetschef

Martina Lindberg

21BC

150 tkr

Anläggningsverksamhet - Anläggnings- och föreningsutveckling
Anläggningsenheten
Idrottsplatser och idrottshallar
Idrottsplatser och idrottshallar
Badplatser, spår och leder
Sundholmen
Sundholmen (fakturor och attestgrupp e-handel)
Sundholmen ( attestgrupp e-handel)
Lundby Park

212*
212010
212020
212030
212040
212040
212040
212050

Enhetschef
Verksamhetssamordnare 1
Verksamhetssamordnare 2
Fritidsutvecklare
Föreståndare
Samordnare
Samordnare
Enhetschef

Mikael Hedberg
Hans Frisk
Erik Hang
Anna Karlsson
Anna-Karin Lindberg
Yvonne Bylin
Helena Ahlstedt
Ricard Sunding

21BA
21FH
21FG
21FJ
21FK
21FL
21DH
21HQ

150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
50 tkr
0,001 tkr -50 tkr
50 tkr
150 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor-barnkoloni
Mötesplatser/förebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet
Brygghuset
Brygghuset
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni
Framtid Sjöbo Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård
Framtid Sjöbo
Alieberg- och Sjöbo Fritidsgård
Mötesplats Norrby/Norrby- och Hestra Midgårds fritidsgård
Mötesplats Norrby/Norrby Fritidsgård
Hestra Midgårds Fritidsgård
Sandareds Fritidsgård
Sandareds Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård
Dalsjöfors- och Munkågårdens Fritidsgård
Dalsjöfors Fritidsgård
Munkågårdens Fritidsgård
VI Hässleholmen, Hässlehus Fritidsgård
Hässlehus Fritidsgård
VI Hässleholmen
Brämhults- och Viskafors fritidsgård samt fritidsgårdsv. Ridhuset
Brämhults Fritidsgård
Viskafors Fritidsgård
Mötesplats Hulta, Hulta Fritidsgård
Hulta Fritidsgård
Mötesplats Hulta

217*, 218*
217*, 218*
217010
217010
217003, 218009
217003, 218009
217030, 218012, 218013
217030
218012, 218013
217060, 218021, 218031
217060, 218021
218031
218032
218032
217070, 218041, 218042
217070, 218041, 218042
218051, 218011
218051
218011
217050, 218061
218061
217050
218033, 218071
218071
218033
217040, 218081
218081
217040

Verksamhetschef
Utredningsledare
Enhetschef
Samordnare
Enhetschef
Ungdomssamordnare
Enhetschef
Samordnare
Fritidsledare
Enhetschef
Bibliotekarie
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare, kordinator
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Verksamhetssamordnare

Marie-Lousie Bengtsson
Lars Larsson
Åsa Broms
Andreas Stenman
Tina Brodin
Katarina Rosenback
Håkan Lodin
Roger Fredriksson
Marie Oinas
Emma Ragnarsson
Eva Boman
Vivianne Tuominen
Lars Larsson
Magnus Andersson
Helena Louga Lindberg
Jonas Erdogan
Ann Milbredt
Fredrik Linderholm
Carina Karlsson
Åsa Gunnesson Bergstrand
Johan Nyqvist
Liva Zalcmane
Jan Rosenberg
Daniel Ekberg
Henrik Czolowski
Tony Kampf
Sarhad Hamesor
Lotta Didanovic Nilsson

21CA
21CB
21HK
21HZ
21CF
21CL
21LA
21CM
21LU
21CH
22EM
21LS
21CB
21LR
21CJ
21LH
21LI
21LJ
21LB
21LK
21LL
21CO
21LM
21LM
21LF
21LO
21LP
21CR

300 tkr
150 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr

Badverksamhet - bad- och simanläggningar
inkl. teknisk drift
Badenheten
Stadsparksbadet
Sandaredsbadet
Dalsjöbadet
Borås Simarena/Alidebergsbadet
Teknisk driftsenhet

215*
215030
215040
215050
215060, 215070
215080

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Mona Carlbom
Stefan Frisk
Anna Paulsson
Mattias Karlsson
Hans Johansson
Adrian Säverot

21SF
21SG
21SS
21SD
21SO
21SB

300 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

Behörighetsattest/utanordning
* Innebär kontroll av att behöriga personer har
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via
avräkningskontot.
Övrigt
Tillförordnad förvaltningschef -

Övertar behörigheter som motsvarar förvaltningschef enligt ovan
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter.
Ersättningsperiod är som längst 2 månader.

Förvaltningschef
Ekonom
Bokhållare
Verksamhetschef /
Tillförodnad förvaltningschef

Tommy Jingfors
Cecilia Strömberg
Eva Lindqvist
Susanne Carlsson

21FI
21EK
21EF
21HB
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00025 1.2.3.2

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Uppföljning av intern kontrollplan 2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den
interna kontrollplanen 2017 och översända denna till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2017-02-13 om nämndens interna
kontrollplan för 2017. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2017.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad
för planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga
konsekvenser för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om
vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen
och kunskapen kan bli än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2017-02-13 om nämndens interna
kontrollplan för 2017. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2017.
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad
för planering och uppföljning.
I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga
konsekvenser för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om
vilka rutiner och riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen
och kunskapen kan bli än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.
Ett antal frågor som bör belysas i fortsättningen är:
-Upphandling ska ske enligt Borås Stads regler för upphandling kopplat till
LOU (Lagen om offentlig upphandling). Gällande regler och ramavtal behöver
kontinuerligt kommuniceras ut till berörda medarbetare men även andra som
får i uppdrag att utföra jobba där kommunen står som betalningsansvarig.
Informationssatsningar har genomförts på förvaltningens chefsdag men arbetet

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida
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behöver fortsättas och gällande regler behöver kommuniceras brett och
kontinuerligt.
- Program, deltagarförteckning och syfte ska bifogas till fakturor där
kostnaden/utgiften inte direkt kan kopplas till bedriven verksamhet eller där det
finns otydlighet kring vad fakturan avser. Detta fungerar idag väl och
informationssatsningar har gjorts för nya användare för att tydliggöra rutinen.
Ett arbete med att se över fakturaprocessen och tydliggöra rutinerna kring dessa
delar är också påbörjat.
- Under 2017 har ett arbete påbörjats med att se över mål, uppdrag och
styrdokument som gäller för förvaltningens verksamhet. Satsningar har gjorts
på att öka kunskapen om dessa, Borås Stads styrmodell, samt de
verksamhetssystem som finns som stöd. För att utveckla arbetet med
genomförande och uppföljning av mål, uppdrag styrdokument och övriga
intentioner för verksamheten behöver arbetet fortsätta. En del i detta kan vara
en ökad användning av verksamhetssystemen Stratsys och Canea.
- Ett antal satsningar har genomförts kopplat till säkerhet och trygghet på våra
mötesplatser och anläggningar. Arbetet har skett utifrån flera perspektiv. Under
2017 har nämndens plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser
reviderats, övning och utbildning har genomförts. Säkerhetsrutiner på
anläggningarna har setts över och ett antal förbättringsområden är identifierade.
På mötesplatserna finns säkerhetsrutiner och för att kvalitetssäkra dessa föreslås
en genomgång under nästkommande år.
- Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet är sedan 2017 ett nytt
ansvarsområde för nämnden. En gemensam uppdragstext framtagen för alla
mötesplatser och under året har det gjorts satsningar för att skapa samsyn.
Implementeringen av detta arbete fortsätter inom verksamheten.
- Kontroller har gjorts för att säkerställa en jämn fördelning av ekonomiskt stöd
inom föreningsbidragen mellan pojkar och flickor. Fördelningen av halltider har
också setts över utifrån samma perspektiv och fortsatta kontroller är
inplanerade. Under 2017 har stadsrevisionen uppmärksammat frågan kring
jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet genom en rapport vilket
lyfter frågan i ett mer övergripande perspektiv. Stadsrevisionen konstaterar att
Borås Stad i nationell jämförelse satsar relativt stora resurser på föreningslivet
och fritidsaktiviteter för barn och unga, och Borås Stad bedriver ett aktivt
arbete för att få fler barn att delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Förvaltningen
är medveten om de utmaningar som finns i verksamheten ur ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv och kommer belysa dessa frågor även fortsättningsvis.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen.
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
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Beslutsunderlag
1. Uppföljning av intern kontrollplan 2017, 208-02-01

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2017
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och
uppföljning av denna.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög
(9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet.
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser
och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis;




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.
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2 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Övergripande
verksamhet
- Verksamhetskontroller

Genomförs fattade beslut om mål och uppdrag?
Följs befintliga styrdokument? Finns
åtgärdsplaner? Kontrollera om det finns en plan för
hur förvaltningen arbetar med tilldelade mål och
uppdrag? Hur redovisas mål och uppdrag? Hur
arbetar förvaltningen med åtgärdsplaner vid
ofullständig måluppfyllelse? Är mål och uppdrag
tydliga?

Under 2017 har vi i samband med omorganisationen tillsatt en tjänst som utvecklingsledare
- kvalitet. Tjänsten servar också Kulturförvaltningen i vår gemensamma klustersamverkan.
Från och med 2019 kommer tjänsten att enbart tillhöra Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Vi har startat ett systematiskt kvalitetsarbete med bland annat en översyn av samtliga
styrdokument, utbildat i styrmodellen, påbörjat vårt arbete med processverktyget Canea,
utvecklat vårt arbete inom risk- och sårbarhet samt utvecklat arbetet inom internkontroll.

Översyn av fullmäktiges samt nämndens mål och
uppdrag.
Kontroll av handlingsplaner och rutiner men även
kontrollera behovet av åtgärdsplaner. Kartläggning
av handlingsplaner och rutiner i dialog med ansvariga
chefer och berörda medarbetare.

En inventering av brister på våra anläggningar, speciellt på utebaden, har utförts under året.
Ett antal initiativ och förbättringar är på gång och arbetet ingår i den kontinuerliga
verksamhetsutvecklingen inom enheten.

Att förtroendevalda och tjänstemän har tillräcklig
kunskap om jäv och oegentligheter. Genom dialog.
Förebyggs genom utbildning och information.

Kunskapen finns men behöver uppdateras i samband med att personal och politiker förändras
under året. En informationssatsning har genomförts i samband med nämndsmöte januari
2018.

Finns en plan för hur förvaltningen arbetar med
kris vid extraordinära händelser? Är denna känd?
Finns en sammansatt krisledningsstab? Har
övningar genomförts? Översyn och kontroll.

En översyn och revidering av arbetet har gjorts. Krisledningsstaben har haft en årlig
genomgång och föreslagit förbättringsåtgärder .Förvaltningens plan för samhällsstörningar och
extraordinära händelser har reviderats. Övning och utbildning har genomförts under hösten. I
förvaltningens plan har det beslutats att en årlig genomgång av rutinerna ska göras för att
hålla arbetet aktuellt, ständigt kunna göra förbättringar och öka kunskapen om krisberedskap.
Mötesplatserna har lokala säkerhetsrutiner, i samband med övning har det blivit aktuellt med
en genomgång av befintliga säkerhetsrutiner. Förvaltningens säkerhetssamordnare kommer
finnas som stöd i detta arbete.
Vid större offentliga evenemang som exempelvis SM-veckan finns en särskild kris- och
säkerhetsberedskap som upplevs fungera bra.
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3 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Personal- och
lönekontroller

Har vi tillräckligt med personal med rätt
kompetens? Hur samverkar vi mellan/inom
enheterna? Översyn och analys av befintliga
öppettider i förhållande till personalstyrka.
Översyn och stickprovskontroller

Förvaltningens kompetensförsörjningsplan för 2017 visar på ett i stort täckt kompetensbehov
över alla verksamheter. Dock finns en viss brist på badmästare, inom områdena attrahera och
behålla kompetens. En badutvecklingsgrupp har satts samman som arbetar brett för att få fler
sökande till tjänsterna men även med lön och karriärvägar. Ett resultat av arbetat är YHutbildningen till badmästare som startades upp i Borås. Under våren 2017 intensifieras arbetet
med samverkan mellan och över enheterna inför öppnandet av stadsparksbadet. I den öppna
ungdomsverksamheten finns en grupp som arbetar med rekrytering till enheterna inom
området. Verksamheten har under året haft fortsatt arbete med hur samverkan mellan enheter
ska se ut. Samverkan mellan verksamhetsgränserna har skett, inom bad och öppen
ungdomsverksamhet. Verksamheterna har än så länge inte behövt förändra öppettiderna
utifrån att personaltätheten är för låg. Borås stads bemanningsenhet används för att kunna
lösa tillfällig korttidsfrånvaro genom att timanställda tas in vid behov.

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Representation-utbildning

Är fakturan rätt bokförd? Finns
deltagarförteckning, syfte och program vid
representation, kurser och resor? 40 stycken
fakturor som avser intern representation kontoklass
47*. 40 stycken fakturor som avser representation för
förtroendevalda och ek anställda, kontoklass 61*.

Stickprov på fakturor i kontoklass 4770-4773 (kurser, konferenser, representation för
anställda) samt i kontoklass 6160-6172 (kurser, konferenser, representation för utomstående)
görs med kontinuitet. Det som kontrolleras är tydlighet kring vad fakturan avser, om den är rätt
bokförd, tillhör kostnaden verksamheten samt om deltagarförteckning, program och syfte finns
bifogat till fakturan om så behövs. I de fall där fakturan avser ett inköp, av varor och tjänster,
som inte har direkt anknytning till den verksamhet som bedrivs skall fakturan kompletteras
med underlag.

4 Ekonomi

Vi kan se att många gör en extra beskrivning vid betalning av fakturan i själva attestflödet men
rutinen att bifoga underlag till fakturor kan bli bättre. Efter uppgraderingen av Agresso/info-key
är det numera enkelt att bifoga underlag till leverantörsfakturor. Detta görs i själva attestflödet.
En rutin har tagits fram för att tydliggöra hur detta görs. Under året har ekonomienheten fått
rutin på att kalla nya agressoanvändare till ett enskilt möte där olika moment gås igenom, allt
från attestregler och kodplan till hanteringen av representationsfakturor.
För att förbättra hanteringen som avser betalning av leverantörsfakturor har vi under hösten
påbörjat en processkartläggning av flödena med ambitionen att även dokumentera och
kvalitetssäkra processerna i verktyget Canea. En del av denna process kommer att beskriva
hanteringen av representationsfakturor och vikten av att tydliggöra syfte och vem som tagit del
av representationen. Men även vikten av att komplettera underlag vid betalning av fakturor
som avser olika former av utbildning eller arbetsmiljörelaterade aktiviteter.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Slutsats

Upphandling

Att Borås Stads regler för direktupphandling följs
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar.
Kommunicera gällande regler och förhållningssätt.

Borås Stad har regler för upphandling där det framgår vilka beloppsgränser som gäller för
upphandling. På förvaltningen finns en upphandlingsansvarig som har kunskap om
upphandlingsreglerna och stödjer förvaltningens tjänstemän i att utarbeta exempelvis
kravspecifikation eller genomföra direktupphandlingar. I arbetet med den interna kontrollen
föregående år såg vi ett förbättringsområde i att informera om upphandlingsreglerna. Detta
arbete är påbörjat med prioritering på anläggningsenheten som gör de flesta upphandlingarna
på förvaltningen. Under hösten höll en representant från koncerninköp ett föredrag på
chefsdagen. Där informerades det bland annat om gällande regler, vilka rutiner som finns inom
Staden men också hur vi måste förhålla oss till de regler och riktlinjer som är fastställda och
beslutade i fullmäktige med utgångspunkt i LOU (lagen om offentlig upphandling). Under året
har ett par direktupphandlingar gjorts bland annat badbussar och busstransporter till
familjeresor.
Framöver behöver vi arbeta vidare med informationsspridningen kring gällande
upphandlingsregler samt säkerställa informationsspridningen av upphandlingar som görs på
delegation.

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt
kontroll av befintlig rapport upprättad på
upphandlingsenheten.

En rapport om avtalstrohet tas fram med jämna mellanrum. Under 2017 hade förvaltningen en
låg avtalstrohet enligt denna rapport. Då en vara eller tjänst inte finns upphandlad kan man
välja en annan leverantör. Det konto som väljs för bokföring är avgörande för hur kostnaden
klassificeras i rapporten. Detta kan betyda att varor som bokförs med ett visst konto hamnar
felaktigt i kolumnen ”ej avtal” och därmed påverkas avtalstroheten negativt.
Rapporten är ett bra arbetsmaterial för att stämma av och kommunicera eventuella brister i
användandet av upphandlande leverantörer. Den ger också en bra överblick över de inköp
som görs och tydliggör vilka leverantörer vi ska använda oss av.
Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar för att se till att upphandlade leverantörer
används. Ett utvecklingsområde är att förbättra kunskapen och utbilda personal i vilka
ramavtal Borås Stad har. En betydande del i detta är en utveckling av ramavtalsdatabasen
som måste bli mer användarvänlig. Vi behöver också förbättra informationen om vilka
leverantörer som gäller vid inköp till motparter där vi inte ansvarar för beställningen men ändå
står som betalningsansvarig på fakturan. Även vid dessa tillfällen ska inköp göras hos
upphandlade leverantörer.

Kontanthantering

Följs befintliga förvaltningsinterna rutiner för
kontanthantering/serviceboxning av pengar?
Avstämning av serviceboxade pengar, från
inlämning i servicebox till bokföring, förvaring av
kontanta medel innan insättning - stöldsäkert och
brandsäkert, kassadifferenser, säkerhet och
trygghet i verksamheten. Kontroll av
kontanthanteringen på 3 under året utvalda
anläggningar

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Under 2017 har en övergripande översyn gjorts på flertalet av våra anläggningar i olika
sammanhang. Efter omorganisationen finns det fler försäljningsställen inom förvaltningens
ansvarsområde. Förutom våra bad- och övriga fritidsanläggningar så tillhör nu också
fritidsgårdar, mötesplatser och Träffpunkt Simonsland förvaltningen. Flertalet av dessa nya
anläggningar hanterar någon form av försäljning, till största del, via café. Under året har
granskningen utgått utifrån en dialog om rutiner för redovisning av diverse intäkter.
Upplevelsen är att det råder en god kontroll över de kontanter som hanteras. Rutiner och
riktlinjer följs. Kassan kontrolleras dagligen och stäms av mot en dagsrapport som skrivs ut
från kassasystemet. Pengarna förvaras inlåst i kassaskåp till dess att de lämnas in i
servicebox. Efter att pengarna lämnats i servicebox skickas underlag till
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ekonomiadministratören, enligt rutin.
På alla anläggningar sker en särskild hantering av eventuella kassadifferenser. Vid uppkomst
görs en speciell notering om detta efter varje dagsslut. Eventuella ”diffar” i kassan ska noteras
tillsammans med de underlag som skickas till ekonomiadministratören. Kassadifferenser av
betydande karaktär ska också förmedlas vidare till närmsta chef så fort de uppkommer. Detta
har chefen ett särskilt ansvar för att säkerställa.
Hämtning och lämning av kontanter ute i våra verksamheter kan beställas av Loomis. Detta
innebär en ökad säkerhet. Dels genom att man inte behöver gå med kontanter till närmsta
inlämningsställe och dessutom, som enligt rutin, att två personer går från anläggningen under
arbetstid för att ”boxa” pengar. Vår upplevelse är dock att en del enheter väljer bort detta
alternativ för att de anser att det kostar för mycket eller att tiderna inte passar. Denna
bedömning ansvarar respektive chef för.
Under året har Brygghuset blivit kontantfritt. Som betalningsmedel erbjuds enbart swish och
kortbetalningar.

Kontroll av de administrativa processerna kring
hantering av swish. Kartlägga de administrativa
processerna kring hanteringen.
Säkerställa rutiner för hanteringen på de enheter som
hanterar swish (fritidsgårdar, mötesplatser,
simhallar).
Jämföra de administrativa kostnaderna i förhållande
till de intäkter som kommer in.

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Under året har swish som alternativt betalningsmedel ökat på förvaltningen. Swish är liksom
kort- och kontanter ett betalningsmedel som finns på flera av våra anläggningar. Målsättningen
är en ytterligare ökning då det ännu inte är möjligt att använda swish på våra bad. Swish är en
mobil betalningslösning som gör det möjligt att betala för en vara eller tjänst direkt från sitt
bankkonto genom att ange ett mobilnummer. Swish liksom kort bidrar till en minskad
kontanthantering och därmed till en ökad säkerhet på våra anläggningar. Det som är
administrativt kostsamt är den tid som behöver läggas på att påminna om uteblivna
redovisningar och då eventuella felaktigheter uppstår mellan bankens sammanställning och
det som faktiskt har kommit in till förvaltningen på avräkningskontot. Det tar också tid att
hantera momsen då denna måste särredovisas för varje transaktion. I dagsläget betalar
förvaltningen inga avgifter för swish som tjänst. Alla avgifter hanteras centralt. Avgiften per
transaktion är för 2017 1,55 kr. Utifrån ovanstående kan konstateras att den administrativa
hanteringen har ökat. Hanteringen har dock inte ökat för att swish har införts, utan snarare för
att vi har blivit en dubbelt så stor förvaltning med fler mindre försäljningsställen. Det är fler
transaktioner att hantera och fler personer involverade i kedjan. Ett större fokus behöver därför
läggas på att säkerställa att vi har rutiner och arbetssätt som gör den administrativa
hanteringen så effektiv som möjligt i hela kedjan.
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Anläggningsenheten
- Verksamhetskontroller

Hur jämställd är fördelningen av halltider mellan
pojkar och flickor? Översyn och analys av typ av
föreningsaktivitet i hallarna kopplat till antal uthyrda
timmar.

När fördelning av tider sker på våra fotbollsplaner och i våra idrottshallar så skiljer vi på elitoch breddidrott. Elitidrotten prioriteras vid till exempel på Borås Arena och i Boråshallen. All
annan fördelning sker genom att föreningar bokar i block, det vill säga att de får en tid mellan
förslagsvis kl 17.00-20.00. Därefter fördelar föreningarna tiderna inom sin egen förening
beroende på vilken verksamhet de har.
Vi gör ibland stickprov på föreningarnas tider för att se hur för fördelningen ser ut, i de fall där
vi upptäcker att något kön är förfördelat så påtalar vi detta och förväntar oss en förändring.
Vi har gjort en fördjupad studie av könsfördelningen i Ishallen, som visar att vi har en jämn
könsfördelning mellan flickor och pojkar. Vi har räknat antalet individer och studerat
fördelningen av tiderna.
Under 2018 kommer vi att öka antalet stickprov i våra idrottshallar för att se hur föreningarna
fördelar sina tider.

Badenheten
- Verksamhetskontroller
- Simhallar

Dokumentation och arkivering av checklistor för
introduktion Att det finns en huvudansvarig för varje
nyanställd.
Att checklistorna arkiveras och finns tillgängliga på
respektive bad.

På badenheten har vi påbörjat arbetet genom att förtydliga checklistorna för introduktion av
nyanställda. Tidigare innehöll de betydligt mer information men nu har vi bara tagit med det
viktigaste för att bättre kunna nå fram med det vi verkligen vill ha sagt. När det gäller
dokumentationen så sker det både digitalt och i pappersform.
Vår ambition är att alla ska introduceras på ett bra sätt. I arbetet har vi identifierat att vi
behöver bli bättre på introduktionen för våra timvikarier. Detta förbättringsområde kommer vi
arbeta vidare med under resten av året.
Vi har förbättrat våra rutiner med att varje ny praktikant, eller vikarie, ska ha en handledare. De
ska tillsammans planera in tid för att så fort som möjligt kunna gå igenom hela checklistan.
Detta för att säkerställa att det görs tidigt i introduktionen.

Mötesplatser
- Verksamhetskontroller
Brygghuset

Finns uppdaterade bokningspolicy,
bokningsbekräftelse, avtal för arrangörer och
arrangemangsguide? Översyn och uppdatering av
bokningspolicy, bokningsbekräftelse, avtal för
arrangörer och arrangemangsguide

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Vi jobbar kontinuerligt med att uppdatera våra bokningsrutiner och förhållningsregler genom de
dokument som används när man lånar/hyr våra lokaler både inom och utanför våra öppettider.
På våra måndagsmöten lyfter vi kontinuerligt vad som funkar och inte funkar för att åtgärda det
som behöver åtgärdas. Med vår nya hemsida är det betydligt lättare att kommunicera vad
Brygghuset är och vad man kan använda det till. Där ligger också allt kring vår boknings- och
prispolicy.S.K.A.P.A-guiden är framtagen för att inspirera och vägleda unga som vill arrangera
lite större event på Brygghuset. Man får hjälp av personalen med att forma idéer till en konkret
och genomförbar plan. Med relation kommer ansvar. Rutinerna för vår låsrunda är uppdaterad
och innefattar även att vi checkar av vad som kan ha hänt under dagen med lokaler, teknik
och inventarier. En Intern plan för Hot & våld är upprättad och åtgärder klara såsom
larmknapp, stängningsknapp samt ringklocka vid bakdörren.
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Vi har haft få incidenter av stöld, slarv och sabotage men vi anser ändå att risken är hög
eftersom våra lokaler innefattar mycket teknik och används av många. Vi fortsätter med
samma fokus på frågan under 2018.

Föreningsenheten
- Verksamhetskontroller

Kontroll av marknadsföring och
informationsspridning. Är lokalerna attraktiva och
anpassade efter målgruppens önskemål och
behov? Översyn och dialog.

Varumärkesstrategin hjälper oss att fokusera och kommunicera ut vårt erbjudande till unga
från 16 år. Med ändrade öppettider har vi fått bättre fokus på vårt uppdrag. Vi har bland annat
besökt de största Gymnasieskolorna, Högskolan samt Komvux i Borås 1-2 gånger under
hösten för att berätta vad Brygghuset är. Våra unga ambassadörer hjälper oss att nå unga och
kan berätta av egen erfarenhet vad man kan göra i våra lokaler. De är också med vid event
eller andra tillfällen i huset när vi kan marknadsföra verksamheten. Vår nya hemsida är mer
tillgänglig och attraktiv. Vi är mer närvarande i sociala medier. Ett ständigt arbete pågår med
att förenkla tillgängligheten till våra lokaler. Det ska vara lätt att boka, lätt och roligt att
använda. Vi gör Investeringar utifrån målgruppens önskemål och behov. Ombyggnationen av
vårt Café gör att vårt utbud framhävs mer attraktivt. Satsningarna under året har gjort att
antalet unga personer som besöker Brygghuset ökat radikalt och vi kommer fortsatt jobba i
samma riktning. Från årsskiftet för vi statistik på våra besökare varje dag. Vi kommer
fortsättningsvis också räkna antalet bokningar med fokus på ungas bokningar.

Kontroll av hur behovet av utökade caféytor ser
ut? Kontroll av efterfrågan kopplat till
målgruppens behov. Finns säkerhetsrutiner och
åtgärdsplaner kopplat till de identifierade risker
som finns? Översyn

Ombyggnationen av våra Caféytor färdigställdes under februari. Vi har fått uppdelade
arbetsytor med ett enkelt tillredningskök, kontor samt serveringsyta ute i foajén. Både
arbetsmiljö och möjlighet till gott bemötande har blivit bättre. Våra besökare möts av en
cafédisk istället för känslan av att komma in bakvägen vilket är ett stort lyft för hela
verksamheten. Köket är rymligare med bättre arbetsytor, färre moment med tunga lyft samt
mindre risk för konflikter tack vare nya rutiner som ombyggnationen medförde. Ljudnivån för
cafépersonalen är bättre nu när man kan stänga dörren mot scenen. Det skapar också bättre
förutsättningar för scenarrangemangen då köket är avskärmat från den publika delen.
Ombyggnationen har gjorts i ett lyckat samarbete med Lokalförsörjningsförvaltningen och av
vår egen personal. Enkelhet, prioriterade behov samt en kostnadseffektiv investering har stått i
fokus. I samband med ombyggnationen gjordes en Riskbedömning inför förändring i
verksamheten. De åtgärder som kom fram har åtgärdats. En Intern plan för Hot & våld är
upprättad och åtgärder såsom larmknapp, stängningsknapp samt ringklocka vid bakdörren är
installerat. De åtgärder vi gjorde under våren har visat sig vara rätt. Personalen känner sig
tryggare och har en bättre arbetsmiljö. Det som kvarstår är att LFF ska bygga om taket för att
förbättra temperatur och ventilation i kök och Café samt installera en riktig köksfläkt. Planerat
till maj 2018. Vi kommer att fortsatt jobba med caféets utbud för att möta upp ungas önskemål
och med hjälp av mat och fika förhöja såväl möten som event.

Finns dokumenterade rutiner och processer för
utbetalning och uppföljning? Översyn av befintliga
rutiner och arbetssätt.

Förenings- och uthyrningsenheten har bytt verksamhetssystem under tertial 3 och därför bör
också rutinerna för utbetalning och uppföljning uppdateras.

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017
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Är föreningsbidragen anpassade efter aktiviteter
som inte har direkt anknytning till föreningens
grunduppdrag? Översyn av föreningsbidragen och
dialog med föreningslivet.

Föreningsenheten har ständig kontakt med föreningslivet i Borås. I de möten och kontakter
med representanter för föreningslivet har vi inte fått några indikationer om det.

Finns en jämställd fördelning av ekonomiskt stöd
mellan pojkar och flickor? Finns behov av
åtgärder för att eliminera eventuella skillnader?
Översyn av det utbetalda föreningsstödet kopplat till
bidragsreglerna.

Föreningslivet i Borås har en bra fördelning av pojkar och flickor. Genom att från och med
2018 ta in digitala redovisningar från varje förening kan vi få en bättre och mer precis
uppfattning om hur jämställda föreningarna är.

Driftsenheten
- Verksamhetskontroller
- Teknisk drift

Hur ser samarbetet ut med
Lokalförsörjningsförvaltnignen? Hur
kommuniceras brister från oss som hyresgäster?
Vilket mandat har vi själva att påverka
underhållet? Översyn och dokumentation kring
badanläggningarnas standard

När det gäller underhållet i våra badanläggningar upplever den tekniska driftsenheten och
verksamheten att det finns möjlighet och mandat att påverka. Årligen tas en underhållsplan
fram som även verksamheten får ta del av och lämna sina synpunkter. Samarbetet med
Lokalförsörjningsförvaltningen upplevs fungera bra. Förvaltningens driftsenhet har god
kunskap om vilket underhåll och vilka behov som finns och kommunicerar dessa med
Lokalförsörjningsförvaltningen. Större åtgärder kommuniceras alltid med berörd förvaltare på
Lokalförsörjningsförvaltningen och tillsammans med denna kommer man fram till vad som
behöver åtgärdas eller köpas in.

Mötesplatser
- Verksamhetskontroller
Skathallen

Dokumentation kring olycks- och
skaderapportering. Kontroll av det systematiska
säkerhetsarbetet Besiktningsrundor

Vi går dagligen i samband med städrutinerna igenom ramper och åkytor för att minska riskerna
för olyckor.

Det har beslutats om att alla föreningar ska lämna in en digital närvarorapportering.

Vi har dagliga städ och kontrollrutiner och underhåller vid behov. Vi servar och underhåller
löpande låneutrustningar och lånehjälmar. Efter genomgång av lånehjälmarna valde vi under
2017 att byta ut samtliga hjälmar.
Mötesplatser och
Fritidsgårdar
- Verksamhetskontroller

Finns en gemensam värdegrund och ett
gemensamt förhållningssätt på våra mötesplatser
och fritidsgårdar? Översyn

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2017

Gemensam uppdragstext är framtagen. Arbete pågår inom verksamhetsledning och inom hela
verksamheten med att skapa samsyn och förståelse för uppdraget.
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Handläggare
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Datum
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2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00026 1.2.3.2

Riskanalys och intern kontrollplan 2018 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern
kontrollplan 2018 och översända denna till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och
förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med
riskidentifiering genom en workshop.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen
specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska
göras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar och att identifiera
risker och aktivt finna förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen.
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
Ärendet i sin helhet
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt
vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är
tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och
intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på
att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms
vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år.
Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden kan även
välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Fokus för riskidentifiering inför 2018 har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Under hösten har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets,- och
förvaltningsövergripande nivå. Nämnden har varit delaktig i arbetet med
riskidentifiering genom en workshop.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen
anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Ett antal områden som belyses i intern kontrollplan 2018 är;
-

-

-

Ytterligare satsningar i form av informationsspridning och
kunskapshöjande aktiviteter för att säkerställa att Borås Stads
upphandlingsregler och LOU (lagen om offentlig upphandling)
efterlevs.
En översyn av fakturaprocessen och tydliggörande av rutiner i denna i
syfte att säkerställa att gällande riktlinjer följs, att minimera onödiga
kostnader kopplat till påminnelser samt effektivisera flödet.
Ytterligare satsningar för att stärka och systematisera arbetet med mål,
uppdrag och styrdokument samt uppföljningen av dessa bland annat
genom att en utvecklingsenhet har skapats inom förvaltningen i syfte att
stödja detta. Det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter under året inom
ramen för klustersamverkan med Kulturförvaltningen och kommer
framöver att knytas ihop med utvecklingsenhetens arbete.
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-

-

Målsättningen är att alla våra mötesplatser och arrangemang ska vara
trygga och välkomnande för personal och besökare. En översyn och
kvalitetssäkring av säkerhetsrutinerna för mötesplatserna och vid
arrangemang är planerad. En annan aspekt i trygghetsarbetet är också
bemötande och förhållningssätt, ett stort våldspreventivt arbete ”En
kommun fri från våld” pågår kopplat till bland annat mötesplatserna.
Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att följa upp statistik kring
könsfördelning och med metoder och kunskap för att uppnå en jämn
fördelning av resurser till ungas fritid kopplat till ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv. Inom förvaltningen finns en medvetenhet kring
de utmaningar som finns i verksamheten ur ett jämställdhets – och
mångfaldsperspektiv och kommer belysa dessa frågor även
fortsättningsvis.

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen.
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.
Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2018, 2018-02-01
2. Intern kontrollplan 2018, 2018-02-01
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Riskanalys 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och
uppföljning av denna.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög
(9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet.
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser
och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis;




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Delegation

Risk att
delegationsordningen ej följs

Risk att delegationsordningen inte
efterlevs genom att fel person
fattar beslut i ärenden där denne
ej har behörig delegation eller
att delegationsbeslut inte
redovisas till nämnd.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med
workshop riskanalys.

Mål och uppdrag

Risk för att verksamhet ej
sköts på ett effektivt och
ändamålsenligt sätt

Risk för brister i arbetet med
tilldelade mål samt brister i
uppföljning och åtgärder av
dessa.
Risk för brister i arbetet med
befintliga styrdokument. Det finns
svårigheter att täcka upp för
grundverksamheten i takt med att
nya uppdrag tillkommer utan att
resurser tillförs. Förvaltningen har
många olika uppdrag från olika
aktörer vilket ger svårigheter i att
ha helhetssyn kopplat till
verksamheten

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken fanns med även 2017,
ett arbete är påbörjat och
fortsatta satsningar behöver
göras. Risken är identifierad
även av nämnden på workshop
riskanalys.

Risk för jäv vid
beslutsfattande

Risk för att beslutsfattare är
partiska i ärenden som det ska
fattas beslut om.
Risk för förtroendeskada.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risken har identifierats tidigare
år och insatser har genomförts
för att öka kunskapen om jäv.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.
Risken har även identifierats av
nämnden vid workshop om
riskanalys.

Risk för bristande rutiner vid
större offentliga och publika
evenemang

Risk för bristande rutiner och
okunskap vid extra ordinära
händelser i samband med större
evenemang.

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risken har identifierats tidigare
år och uppföljning visar på goda
rutiner. Risken hålls under
uppsikt under kommande år.
Risken är identifierad även aven
av nämnd i samband med
workshop om riskanalys.

Risk att personuppgifter eller
annan information röjs

Det finns en risk att
personuppgifter eller annan
känslig information kopplat till

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Hantering av
personuppgifter

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Risk finns att beslutsfattande
försvåras genom felaktiga,
ofullständiga, sena
beslutsunderlag.

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Risken är identifierad av
nämnden i samband med
workshop om riskanalys.

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Beskrivning
föreningarnas digitala
närvarorapportering röjs. Det har
gjorts ändringar i
dataskyddslagen vilket gör att vi
behöver uppdatera kunskapen
och rutinerna kring arbetet

Ärendehantering

Risk för svårigheter att fatta
beslut

3 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Personal- och
lönekontroller

Risk för att felaktiga löner
betalas ut.

Risk att felaktiga löner utbetalas
till personer som ej är anställda av
Borås Stad, felaktiga belopp går
ut till personal eller att staden
bryter mot ATL
(Arbetstidslagstiftningen) eller
andra avtal/lagar inom det
personalrättsliga området.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat
en god rutin kopplat till
löneutbetalningar. Arbetet är till
stor del centraliserat och sker i
ett gemensamt system.
Stickprov har visat att systemet
är tillförlitligt och sannolikheten
för felaktigheter är liten. Risken
hålls under uppsikt inför
kommande år.

Sårbarhet i verksamheten

Risk för att funktioner i vår
verksamhet inte har någon
ersättare.
Risk för personalbrist i förhållande
till öppettiderna.
Risk för svårigheter att rekrytera
behörig personal och vara en
attraktiv arbetsgivare. Risk att
bemmaningsenheten inte kan
möta efterfrågan av vikarier vid
hög sjukfrånvaro och speciella
händelser.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Ett pågående och prioriterat
förbättringsarbete sker på
verksamhetsnivå genom bland
annat arbetet med
kompetensförsörjningsplan,
samverkan med
bemanningsenheten och
badutveckling.
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Arbetsmiljö

Risk att verksamheten
påverkas negativt på grund
av ej ändamålsenliga lokaler

Arbetsmiljö och verksamhet är
beroende av ändamålsenliga
lokaler. Det finns en risk att
personalens arbetsmiljö och
därmed även verksamhet
påverkas av lokalbrist. Det kan
även påverka samverkan på
grund av bristande
mötesutrymme.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med
workshop om riskanalys.

Mötesplatser och
öppen
ungdomsverksam
het

Risk för negativ påverkan på
verksamhet på grund av
neddragningar i
personalresurser

Risk för negativ påverkan på
verksamheten på grund av
förändringar av förutsättningar för
skolfritid. Förändrade
förutsättningar påverkar hela
fritidsverksamheten då man
behöver anpassa verksamheten
och omfördela
personalresurserna i hela
verksamheten.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Risk för felaktiga
utbetalningar till oegentliga
leverantörer

Risk att utbetalning görs till
oegentliga leverantörer.
Risk för felaktig hantering av
leverantörsfakturor.
Risk för brister i användandet av
tilldelade skattemedel.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på
en god rutin. Risken hålls under
uppsikt inför kommande år.

Risk för ökade kostnader på
grund av att fakturor inte
betalas i tid

När fakturor inte betalas i tid ökar
kostnaderna för exempelvis
dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I långtgående
fall hamnar fakturorna hos
inkassobolagen med risk för
ökade inkassokostnader.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risk att befintliga resurser
inte används ändamålsenligt

Risk att representationsreglerna
för Borås Stad och Skatteverkets

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Leverantörsfaktur
or

Representationutbildning
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

regler ej följs. Vilket leder till att
resurserna inte används
ändamålsenligt. Representation
ska ske med omdöme och tanke
på kommunens bästa. Anställda
och förtroendevalda i
kommunkoncernen verkar på
kommunmedlemmarnas uppdrag
och ska vara sakliga och
opartiska i sin tjänsteutövning. Vi
handlar alltid på ett sätt som vi
kan försvara både inför
allmänheten och inom vår egen
organisation.
Upphandling

arbetas med på
verksamhetsnivå. Risken hålls
under uppsikt inför kommande
år.

Risk att Lagen om offentlig
upphandling (LOU) inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot
LOU och mot Borås Stads
upphandlingsregler och policy.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risk att ramavtal inte följs

Risk att ramavtal tillämpas
felaktigt och att leverantör som ej
är upphandlad korrekt används
för inköp i verksamheten. Borås
Stad kan riskera att stämmas för
avtalsbrott om ramavtalets delar
ej uppfylls korrekt.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

Risk för felaktig hantering av
kontanta medel

Risk att riktlinjerna kopplat till
hantering av kontanta medel inte
följs. En osäkerhet i hanteringen
av kontanta medel kan leda till
svinn.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Inventarier

Risk för brist i kontrollen av
inventarier

Risk för stöldmärkning av
inventarier inte är tillräcklig.
Risk för brister i kontrollen av
befintliga inventarier.

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Inbetalningar

Risk för ökad administration
kring hantering av alternativa
betalningsmedel

Risk för ökad administration kring
hanteringen av exempelvis
swishbetalningar. Det finns en risk
att den administrativa hanteringen
kostar mer än de intäkter som
genereras.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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Kommentar

Tidigare uppföljningar har visat
på goda rutiner och arbetet följs
upp med kontinuitet på
verksamhetsnivå. Risken hålls
under uppsikt inför kommande
år.
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5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Detta är ett uppdrag från
nämnden och ett arbete pågår
med att se över
bidragsbestämmelserna.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ett arbete har gjorts 2017 med
att ta fram en gemensam
värdegrund och förhållningssätt
och ett arbete med att
implementera detta har
påbörjats. Arbetet följs upp
kontinuerligt på
verksamhetsnivå. Risken hålls
under uppsikt inför kommande
år.
Risken är identifierad även av
nämnd i samband med
workshop om riskanalys.

Risk för att hot och våld uppstår
mot personal eller besökare på
våra mötesplatser eller vid
arrangemang. Målsättningen är
att alla våra mötesplatser och
arrangemang ska vara trygga och
välkomnande för personal och
besökare. Öppna mötesplatser
med generösa öppettider och
arrangemang öppna för
allmänheten innebär en
sårbarhet. Risken finns för alla
verksamheter men några
mötesplatser är mer sårbara på
grund av exempelvis oroligheter i
bostadsområden.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risk att politiker utsätts för
våld och hot om våld

Det finns en risk att politiker
utsätts för våld och hot om våld
på grund av obekväma beslut

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risken är identifierad av
nämnden i samband med
workshop om riskanalys.

Risk att politiker/tjänstemän
utnyttjar sin position

Det finns en risk att
politiker/tjänstemän utnyttjar sin

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Risken är identifierad av
nämnden i samband med

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Föreningsenheten
- Verksamhetskon
troller

Borås Stads
bidragsbestämmelser

Risk för att Borås Stads
bidragsbestämmelser inte
överensstämmer med behovet i
föreningslivet

3.Kännbar

Mötesplatser och
Fritidsgårdar
- Verksamhetskon
troller

Risk för otrygghet på
mötesplatser och
fritidsgårdar

Risk för att mötesplatser och
fritidsgårdarna inte upplevs vara
trygga/välkomnande för alla
grupper oberoende av kön,
funktionsnedsättningar etc.
Risk för att det inte finns en
gemensam värdegrund och ett
gemensamt förhållningssätt på
alla mötesplatser och
fritidsgårdar.

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet på våra
mötesplatser/vid
arrangemang

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

position genom att använda
maktspråk eller härskarteknik

workshop om riskanalys.

Mål och uppdrag

Risk att inte uppnå
intentionerna om jämn
fördelning av resurser till
fritid ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv

Det finns en risk att kultur- och
fritidsaktiviteter för barn och unga
inte lever upp till intentionerna i
berörda styrdokument samt Borås
Stads bidragsbestämmelser ur ett
jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Säkerhet och
låssystem

Risk för bristande säkerhet i
låssystem på anläggningar

Idag finns inget enhetligt
låssystem för våra anläggningar.
Olika anläggningar har olika
låssystem, lösningar och rutiner
för hantering av nycklar. Brister i
rutinerna kan orsaka exempelvis
nycklar på drift och därmed en
bristande säkerhet.

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja
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Kommentar

Risken har identifierats och
arbetats med tidigare år ur
enskilda verksamheters
perspektiv. I år identifieras
risken ur ett övergripande
perspektiv med hänvisning till
Stadsrevisionens rapport
"Jämställdhet och mångfald i
förenings- och kulturlivet 2017" .
Risken är även identifierad av
nämnd i samband med
workshop om riskanalys.
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6 Riskmatris
4
20

21

25

8

12

16

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)

13

Håll under uppsikt (4-8)

4

Risken accepteras (1-3)

3

6
1

3

6

9
4

5

9

12
2

17

4
3

7

12

14

15

11

16

18

22

23

24

3

2
2

4

6
8

8

10

1

2

Konsekvens

1

2

3

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket
troligt att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig
risk för att fel ska uppstå)

19

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

12

13
Åtgärd krävs (9-12)
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Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 25
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Leverantörsfaktur
or

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar visar på en
god rutin. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Risk att befintliga resurser inte används
ändamålsenligt

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

4

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

5

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Kontanthantering

6

Risk för felaktig hantering av kontanta
medel

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat på
goda rutiner och arbetet följs upp
med kontinuitet på
verksamhetsnivå. Risken hålls
under uppsikt inför kommande år.

Personal- och
lönekontroller

7

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Tidigare uppföljningar har visat en
god rutin kopplat till
löneutbetalningar. Arbetet är till stor
del centraliserat och sker i ett
gemensamt system. Stickprov har
visat att systemet är tillförlitligt och
sannolikheten för felaktigheter är
liten. Risken hålls under uppsikt
inför kommande år.

8

Sårbarhet i verksamheten

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Ett pågående och prioriterat
förbättringsarbete sker på
verksamhetsnivå genom bland
annat arbetet med
kompetensförsörjningsplan,
samverkan med
bemanningsenheten och
badutveckling.

Representationutbildning

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

1

Risk för felaktiga utbetalningar till
oegentliga leverantörer

3.Kännbar

2

Risk för ökade kostnader på grund av
att fakturor inte betalas i tid

3

Arbetet följs upp med kontinuitet
och förbättringar identifieras och
arbetas med på verksamhetsnivå.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.

Kundfakturoravgiftsdebitering
Upphandling

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2018
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Delegation

9

Risk att delegationsordningen ej följs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med workshop
riskanalys.

Inventarier

10

Risk för brist i kontrollen av inventarier

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

Mål och uppdrag

11

Risk för att verksamhet ej sköts på ett
effektivt och ändamålsenligt sätt

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken fanns med även 2017, ett
arbete är påbörjat och fortsatta
satsningar behöver göras. Risken är
identifierad även av nämnden på
workshop riskanalys.

12

Risk för jäv vid beslutsfattande

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Risken har identifierats tidigare år
och insatser har genomförts för att
öka kunskapen om jäv. Risken hålls
under uppsikt inför kommande år.
Risken har även identifierats av
nämnden vid workshop om
riskanalys.

13

Risk för bristande rutiner vid större
offentliga och publika evenemang

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Risken har identifierats tidigare år
och uppföljning visar på goda
rutiner. Risken hålls under uppsikt
under kommande år. Risken är
identifierad även aven av nämnd i
samband med workshop om
riskanalys.

Attestbehörighet
Anläggningsenhet
en
- Verksamhetskon
troller
- Badplatser, spår
och leder,
aktivitetsplatser
Anläggningsenhet
en
- Verksamhetskon
troller

Mötesplatser
- Verksamhetskon
troller Brygghuset
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

Föreningsenheten
- Verksamhetskon
troller

14

Borås Stads bidragsbestämmelser

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Detta är ett uppdrag från nämnden
och ett arbete pågår med att se över
bidragsbestämmelserna.

Mötesplatser och
Fritidsgårdar
- Verksamhetskon
troller

15

Risk för otrygghet på mötesplatser och
fritidsgårdar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Ett arbete har gjorts 2017 med att ta
fram en gemensam värdegrund och
förhållningssätt och ett arbete med
att implementera detta har
påbörjats. Arbetet följs upp
kontinuerligt på verksamhetsnivå.
Risken hålls under uppsikt inför
kommande år.
Risken är identifierad även av
nämnd i samband med workshop
om riskanalys.

Inbetalningar

16

Risk för ökad administration kring
hantering av alternativa
betalningsmedel

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Arbetsmiljö

17

Risk att verksamheten påverkas
negativt på grund av ej ändamålsenliga
lokaler

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

Mötesplatser och
öppen
ungdomsverksam
het

18

Risk för negativ påverkan på
verksamhet på grund av neddragningar
i personalresurser

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Säkerhet och
trygghet

19

Risk för otrygghet på våra
mötesplatser/vid arrangemang

3.Kännbar

4.Sannolik

12

Ja

20

Risk att politiker utsätts för våld och hot
om våld

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Driftsenheten
- Verksamhetskon
troller - Teknisk
drift
Mötesplatser
- Verksamhetskon
troller Skathallen

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2018

Risken är även identifierad av
nämnden i samband med workshop
om riskanalys.

Risken är identifierad av nämnden i
samband med workshop om
riskanalys.
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Verksamhet /
Process

Risknu
mmer

Riskbild

Konsekvens

Sannolikhet

Riskbed
ömning

Till plan

Kommentar

21

Risk att politiker/tjänstemän utnyttjar sin
position

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Risken är identifierad av nämnden i
samband med workshop om
riskanalys.

Mål och uppdrag

22

Risk att inte uppnå intentionerna om
jämn fördelning av resurser till fritid ur
ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Risken har identifierats och arbetats
med tidigare år ur enskilda
verksamheters perspektiv. I år
identifieras risken ur ett
övergripande perspektiv med
hänvisning till Stadsrevisionens
rapport "Jämställdhet och mångfald
i förenings- och kulturlivet 2017" .
Risken är även identifierad av
nämnd i samband med workshop
om riskanalys.

Säkerhet och
låssystem

23

Risk för bristande säkerhet i låssystem
på anläggningar

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Hantering av
personuppgifter

24

Risk att personuppgifter eller annan
information röjs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ärendehantering

25

Risk för svårigheter att fatta beslut

4.Allvarlig

1.Osannolik

4

Nej

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2018

Risken är identifierad av nämnden i
samband med workshop om
riskanalys.
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Intern kontrollplan 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och
uppföljning av denna.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadeway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar
ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms vara hög
(9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden kan även välja att i
intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet.
Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida avvikelser
och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis;




Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten
Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen.

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2018
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2 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Delegation

Risk att
delegationsordning
en ej följs

Risk att delegationsordningen inte efterlevs
genom att fel person fattar beslut i ärenden där
denne ej har behörig delegation eller
att delegationsbeslut inte redovisas till nämnd.

Att delegationsordningen efterlevs.

Stickprov. Kontroll av det
inte är fel person som fattar
beslut i ärenden där
personen har
behörighet/delegation.
Kontroll av att beslut på
delegation kommer till
nämndens kännedom.

Varje år

Mål och
uppdrag

Risk för att
verksamhet ej
sköts på ett
effektivt och
ändamålsenligt
sätt

Risk för brister i arbetet med tilldelade mål
samt brister i uppföljning och åtgärder av
dessa.
Risk för brister i arbetet med befintliga
styrdokument. Det finns svårigheter att täcka
upp för grundverksamheten i takt med att nya
uppdrag tillkommer utan att resurser tillförs.
Förvaltningen har många olika uppdrag från
olika aktörer vilket ger svårigheter i att ha
helhetssyn kopplat till verksamheten

Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och
styrdokument och uppföljningen av dessa

Kontrollera hur
förvaltningen arbetar med
tilldelade mål och uppdrag,
och hur detta arbete
redovisas och följs upp.

Varje år

Kunskap kring verksamhetssystem

Information och stöd i
användningen av Stratsys
som planerings- och
uppföljningsverktyg och
Canea som
processverktyg.

Varje år

Risk att
personuppgifter
eller annan
information röjs

Det finns en risk att personuppgifter eller
annan känslig information kopplat till
föreningarnas digitala närvarorapportering röjs.
Det har gjorts ändringar i dataskyddslagen
vilket gör att vi behöver uppdatera kunskapen
och rutinerna kring arbetet

Kunskap kring ny lagstiftning

Säkerställa att det finns
kunskap om aktuella
förändringar i lagen genom
informationsspridning.

Varje år

Kontroll av rutiner för hantering av
personuppgifter

Kontroll av rutiner för
hantering av
personuppgifter i
förhållande till
förändringarna i
lagstiftningen

Varje år

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
verksamheten

Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av
ändamålsenliga lokaler. Det finns en risk att

Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga

Genomgång av lokaler i
förhållande till

Hantering av
personuppgifter

3 Personal
Verksamhet /
Process
Arbetsmiljö

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2018

Kontroll
frekvens
Varje år

3(5)

Verksamhet /
Process

Beskrivning

påverkas negativt
på grund av ej
ändamålsenliga
lokaler

personalens arbetsmiljö och därmed även
verksamhet påverkas av lokalbrist. Det kan
även påverka samverkan på grund av
bristande mötesutrymme.

Risk för negativ
påverkan på
verksamhet på
grund av
neddragningar i
personalresurser

Risk för negativ påverkan på verksamheten på
grund av förändringar av förutsättningar för
skolfritid. Förändrade förutsättningar påverkar
hela fritidsverksamheten då man behöver
anpassa verksamheten och omfördela
personalresurserna i hela verksamheten.

Effekter i verksamheten på grund av de
ändrade förutsättningarna

Översyn av hur
verksamheten påverkas i
avseende till
personalresurser,
uppdragets karaktär och
tillgängligheten för barn och
unga

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Leverantörsfakt
uror

Risk för ökade
kostnader på
grund av att
fakturor inte
betalas i tid

När fakturor inte betalas i tid ökar kostnaderna
för exempelvis dröjsmålsräntor och
påminnelseavgifter. I långtgående fall hamnar
fakturorna hos inkassobolagen med risk för
ökade inkassokostnader.

Fakturahanteringen

Översyn och kartläggning
av
fakturahanteringsprocessen

Varje år

Upphandling

Risk att Lagen om
offentlig
upphandling (LOU)
inte följs

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot
Borås Stads upphandlingsregler och policy.

Att Borås Stads regler för direktupphandling
följs

Stickprovskontroll på gjorda
upphandlingar.
Kommunicera gällande
regler och förhållningssätt.

Varje år

Risk att ramavtal
inte följs

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att
leverantör som ej är upphandlad korrekt
används för inköp i verksamheten. Borås Stad
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt.

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning
av leverantörsfakturor överstigande två
basbelopp

Stickprov av fakturor
oberoende av kontoklass
samt kontroll av befintlig
rapport upprättad på
upphandlingsenheten.

Varje år

Risk för ökad
administration
kring hantering av
alternativa
betalningsmedel

Risk för ökad administration kring hanteringen
av exempelvis swishbetalningar. Det finns en
risk att den administrativa hanteringen kostar
mer än de intäkter som genereras.

Kontroll av de administrativa processerna kring
hantering av swish

Kartlägga de administrativa
processerna kring
hanteringen. Säkerställa
rutiner för hanteringen på
de enheter som hanterar
swish. Jämföra de
administrativa kostnaderna

Varje år

Mötesplatser
och öppen
ungdomsverks
amhet

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

Riskbild

personalstyrka och behov
av sammanträdesrum,
samt hur det påverkar
arbetsmiljön.
Varje år

4 Ekonomi
Verksamhet /
Process

Inbetalningar

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2018

Kontroll
frekvens

4(5)

Verksamhet /
Process

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Kontroll
frekvens

i förhållande till de som
kommer in

5 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Säkerhet och
trygghet

Risk för otrygghet
på våra
mötesplatser/vid
arrangemang

Risk för att hot och våld uppstår mot personal
eller besökare på våra mötesplatser eller vid
arrangemang. Målsättningen är att alla våra
mötesplatser och arrangemang ska vara
trygga och välkomnande för personal och
besökare. Öppna mötesplatser med generösa
öppettider och arrangemang öppna för
allmänheten innebär en sårbarhet. Risken
finns för alla verksamheter men några
mötesplatser är mer sårbara på grund av
exempelvis oroligheter i bostadsområden.

Kontroll av säkerhetsrutiner

Översyn och genomgång
av säkerhetsrutiner för
verksamheterna och vid
arrangemang

Varje år

Mål och
uppdrag

Risk att inte uppnå
intentionerna om
jämn fördelning av
resurser till fritid ur
ett jämställdhetsoch
mångfaldsperspekt
iv

Det finns en risk att kultur- och fritidsaktiviteter
för barn och unga inte lever upp till
intentionerna i berörda styrdokument samt
Borås Stads bidragsbestämmelser ur ett
jämställdhets- och mångfaldsperspektiv.

Statistik kring könsfördelning

Registrering och
uppföljning av statistik kring
könsfördelning i
verksamheterna.

Varje år

Kunskap kring metoder

Information, spridning och
arbete med metoder som
syftar till att bidra till en
jämn fördelning av resurser
till ungas fritid ur ett
jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

Varje år

Risk för bristande
säkerhet i
låssystem på
anläggningar

Idag finns inget enhetligt låssystem för våra
anläggningar. Olika anläggningar har olika
låssystem, lösningar och rutiner för hantering
av nycklar. Brister i rutinerna kan orsaka
exempelvis nycklar på drift och därmed en
bristande säkerhet.

Kontroll av låssystem

Kontroll av låssystemen i
de olika verksamheterna
och kartläggning kring hur
ett enhetligt låssystem
skulle kunna utformas.

Varje år

Säkerhet och
låssystem

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2018
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SKRIVELSE

Ida Grindsiö
Handläggare
033 353607

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00024
1.1.6.3

Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) Borås Stad och Studiefrämjandet Sjuhärad Föräldraskapsstödcirkel: Älskade Barn
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade avtalet mellan
Studiefrämjandet Sjuhärad och Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Inom ramen för Program för föräldraskapsstöd ska staden erbjuda ett
sammanhållet stöd till föräldrar med barn 0-17 år och en del av stödet är att
erbjuda generella föräldraskapsstödsprogram. I programmet står det också att
staden ska samverka med civila samhället.
Älskade Barn är ett studiecirkelmaterial som Studiefrämjandet skapat som riktar
sig till föräldrar i nytt land. Studiefrämjandet Sjuhärad har arbetat med
cirkelmaterialet sedan 2014.
Staden och Studiefrämjandet har samverkat kring Älskade Barn tidigare år men
genom att formalisera samverkan i ett IOP är förhoppningen att det ska bli mer
hållbart och på sikt nå fler föräldrar.
I samarbetet kommer Älskade Barn att erbjudas på de geografiska områden i
staden som är prioriterade i folkhälsoarbetet. Dessa områden är Norrby, Sjöbo,
Hässleholmen samt Hulta och Kristineberg. Mötesplatserna på dessa områden
(Norrbyhuset, Framtid Sjöbo, VI Hässleholmen, Mötesplats Hulta och
Mötesplats Kristineberg) blir arenor för Älskade Barn. Älskade Barn kommer
att erbjudas 3-4 gånger varje år fördelat på de olika mötesplatserna. Att erbjuda
Älskade Barn och samverka med ett studieförbund ligger väl i linje med
uppdraget för Mötesplatserna.
I överenskommelsen får Studiefrämjandet Sjuhärad ett ekonomiskt bidrag för
att genomföra kurserna. Överenskommelsen beskriver också att parterna tar ett
gemensamt ansvar för bland annat marknadsföring, ledarutveckling och
rekrytering av föräldrar.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Framtagandet av IOP har gjorts i samverkan mellan båda parter och tecknas för
perioden 2018-01-01 – 2020-12-31.
Beslutsunderlag
1. Avtalet mellan Borås Stad och Studiefrämjandet Sjuhärad

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Överenskommelse om Idéburet Offentligt
Partnerskap (IOP)

Föräldraskapsstödcirkel: Älskade Barn
Borås Stad – Studiefrämjandet Sjuhärad

Bakgrund
I Borås finns sedan 2016-2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och
civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan
den offentliga och den idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna
sektorn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.
Inom Borås Stad är föräldraskapsstöd en prioriterad fråga för många förvaltningar. Det finns ett
styrprogram som löper år 2017-2020 och ansvaret finns i Fritids- och folkhälsonämnden. I
programmet står det att föräldrar ska erbjudas ett sammanhållet föräldraskapsstöd för barn 0-17
år. Det står också att viktiga samverkansparter är Västra Götalandsregionen och civilsamhället.
En del i programmet är att erbjuda generella föräldraskapsstödskurser.
Studiefrämjandet har sedan 2014 genomfört studiecirklar i Älskade Barn. Älskade Barn riktar sig
till föräldrar i nytt land. Detta har genomförts i föreningar samt på stadens kommunala
Mötesplatser. Studiefrämjandet har fått ett bidrag av kommunen, både från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen men även från Arbetslivsförvaltningen.
Studiefrämjandets fokusområden handlar bland annat om att stärka demokratin, främja bättre
folkhälsa, och bidra till ökad mångfald. Prioriterade målgrupper är personer som invandrat samt
boende i utsatta områden.
Parter
Borås Stad, genom Fritids- och folkhälsonämnden
Organisationsnummer: 212000-1561
Studiefrämjandet Sjuhärad
Organisationsnummer: 864500-7710
Syftet med partnerskapet Älskade Barn
Syftet med Idéburet Offentligt Partnerskap, IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i
Borås genom att tillvarata de ideellt verkande krafter som finns i Borås som ett komplement till
Borås Stads egna verksamheter. Genom avtalet regleras parternas roller i projektet och vi stärker
vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn. Ett IOP ska aldrig göra så att den
idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara fri och oberoende – men med
en tydlig insyn från det offentliga.
Initiativet för detta IOP kommer ifrån Studiefrämjandet Sjuhärad. Överenskommelsen om
partnerskapet är framtagen i samverkan mellan båda parter och reglerar åtaganden, organisation
samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till överenskommelsen.
I samarbetet kommer Älskade Barn erbjudas på geografiska områden i staden som är prioriterade
i folkhälsoarbetet, Norrby, Sjöbo och Hässleholmen. Dessutom kommer Älskade Barn att
erbjudan på Hulta och Kristineberg. Mötesplatserna på dessa områden (Norrbyhuset, Framtid
Sjöbo, Mötesplats Hulta, VI Hässleholmen samt Mötesplats Kristineberg) blir arenor för Älskade
Barn.
Mötesplatsernas uppdrag är att utveckla och arbeta för att vara en social mötesplats, erbjuda
medborgarservice samt vara motor för verksamhetsöverskridande samverkan. Att erbjuda
Älskade Barn på Mötesplatserna stämmer väl överens med det uppdraget.
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Målet är att föräldrar som bor på angivna områden ska få det stöd i sitt föräldraskap de har rätt
till och att föräldrar upptäcker och sedan fortsätter besöka en mötesplats i sitt område.
Grundförutsättningar för överenskommelsen
Genom att ingå ett IOP kan båda parter säkerställa att cirkelmaterialet Älskade Barn genomförs
regelbundet över året samt över tid.
Cirklarna erbjuds utan vinstintresse från parterna. Det är fritt och frivilligt att delta i kurserna och
det kostar inget att delta. Studiefrämjandet är idag det enda studieförbundet som erbjuder ett
föräldraskapsstödsmaterial som riktar sig till föräldrar i nytt land.
Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter,
kallad Överenskommelsen i Borås. Där finns gemensamma principer och åtagande som Borås
Stad och det civila samhället kommit överens om när de skall samarbeta.
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar. Öppenhet och dialog som
karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för
transparens och kritik som kan följa med detta. För Borås Stad är det särskilt viktigt att alltid
kunna redovisa hur de gemensamma skattepengarna används.
Samverkan och uppföljning
Båda parter ansvarar för att regelbundet informera om nuläge samt fortsatt arbete.
Studiefrämjandet Sjuhärad ansvarar för att inför varje årsskifte fakturera Borås Stad kostnaderna
för de genomförda kurserna. Uppföljning kring samarbetet sker löpande över året.
Verksamhetens insatser
Målet är att erbjuda 3-4 kurser/år fördelat på de olika Mötesplatserna, Norrbyhuset, Framtid
Sjöbo, Mötesplats Hulta, VI Hässleholmen samt Mötesplats Kristineberg. Behov, förutsättningar
och strukturer på de olika mötesplatserna och områdena kan se olika ut och arbetet bör därför
anpassas till de olika lokala behoven.
Genom partnerskapet kommer vi tillsammans att nå fler föräldrar och nå andra föräldrar som
inte nås med Borås Stads övriga föräldraskapsstödskurser.
Finansiering och ideella insatser
Studiefrämjandet
Studiematerialet
Utbildning av cirkelledare
Marknadsföring
Arbetstid för verksamhetsutvecklare:
- Betala arvode till ledarna
- Rekrytera ledare
- Fortbildning av ledare
- Se till att ledaren rekryterar deltagare/föräldrar
- I samverkan med kommunen (folkhälsoenheten) erbjuda ledarträffar/boosters kring
teman om exempelvis barnkonventionen, jämställt föräldraskap, våldsprevention,
demokrati och värdegrund
- Kontakt med respektive Mötesplats
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Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Folkhälsoenheten
- Bidrag till Studiefrämjandet Sjuhärad efter varje genomförd kurs.
-

Folkhälsoenheten fungerar som länk mellan Mötesplatserna och Studiefrämjandet
Sjuhärad genom att löpande informera och uppdatera.
Folkhälsoenheten ska informera Studiefrämjandet Sjuhärad om vilka kontaktpersoner
respektive Mötesplats har.
Respektive Mötesplats erbjuder lokal i den mån det är möjligt. En lokal upprätthålls då
kostnadsfritt.
Respektive Mötesplats ser Älskade barn som en del av sitt utbud och samverkar i
marknadsföringen och rekryterar föräldrar/deltagare i den mån de har möjlighet.
Folkhälsoenheten i samverkan med respektive Mötesplats bokar och betalar för
barnpassning och fika
I samverkan med Studiefrämjandet Sjuhärad erbjuda ledarträffar/boosters. Till exempel
kring teman som barnkonventionen, jämställt föräldraskap, våldsprevention, demokrati
och värdegrund

Efter varje genomförd kurs fakturerar Studiefrämjandet Sjuhärad kommunen 6 500 kr eller
10 000 kr. Kostnader för barnpassning och fika betalas av folkhälsoenheten, cirka 7000 kr.
Barnpassare bokas av Mötesplatserna på angiven aktivitetskod. Fika ordnas på Mötesplatserna
och internfaktureras folkhälsoenheten.
Marknadsföring
Inom avtalet ska en samverkan av marknadsföring ske. Bådas loggor ska tydligt finnas med i allt
marknadsföringsmaterial. Båda parter ska involvera viktiga nyckelpersoner och arenor inför varje
kurs.
Studiefrämjandet Sjuhärad
-

Cirkelledaren har i uppdrag att rekrytera föräldrar/deltagare till kurserna.
Bjuda in sig till viktiga forum och arenor.

Folkhälsoenheten, Borås Stad
-

Uppdatera webben, boras.se/foralder
Stötta studiefrämjandet att bjuda in sig till viktiga forum och arenor.

Period för partnerskapet
Samarbetet löper 2018-01-01- 2020-12-31. Under denna tid är målet att erbjuda 3-4 kurser/år
fördelat på de fem ovan nämnda mötesplatserna, totalt 9-12 kurser under tre-årsperioden. En
kurs genomförs under förutsättning att det deltar minst 10 föräldrar (max 20). Om en kurs inte
genomförs utgår inget bidrag från kommunen.
Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är slut.
Förlängning
Överenskommet partnerskap kan förlängas med (två) år i taget. Ställningstagande till förlängning
skall tas (sex) månader innan överenskommelsen upphör.
Förändring av partnerskapets innehåll och inriktning
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om
betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar
4

genomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen
eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan
Studiefrämjandet Sjuhärad alternativt Borås Stad, Fritids- och folkhälsoförvaltningen när som
helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana
fall gäller sex månaders uppsägning.
Återbetalningsskyldighet
Alla kostnader faktureras årligen. Fakturering sker i efterhand efter genomförd kurs,
återbetalningsskyldighet blir därmed inte aktuellt.
Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två lika exemplar där parterna tagit sitt original.

Borås: _________

Borås: _________

__________________________________

_________________________________

Ida Legnemark, ordförande Fritids- och
folkhälsonämnden

Peter Thorsell, ordförande Studiefrämjandet
Sjuhärad

___________________________________________________________________________
Kontaktpersoner
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Folkhälsoenheten
Ida Grindsiö, utvecklingsledare
Tel: 033-35 36 07
Studiefrämjandet Sjuhärad
Maria von Wachenfeldt, verksamhetsutvecklare
Tel: 033-23 94 42
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SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00042 1.1.6.3

Utveckling av Parasportverksamheten i Borås via en
Överenskommelse om Idéburet offentligt partnerskap
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättad Överenskommelse om ett
Idéburet offentligt partnerskap mellan Borås Stad, Fritids- och
folkhälsonämnden och Västra Götalands Idrottsförbund.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Fritids- och folkhälsonämnden har bedrivit ett treårigt projekt, som delvis har
medfinansierats av Arvsfonden, kallat Jämlik Hälsa. Projektets syfte har varit att
ge människor med funktionsnedsättning möjligheter att ta del av Borås Stads
utbud av fritidsaktiviteter, på sina egna villkor. Projektet avslutas 28 februari
och Överenskommelsen innebär att vi implementerar arbetet i en befintlig
organisation som har stora möjligheter att utveckla verksamheten.
Syftet med Överenskommelsen är att skapa en långsiktig social hållbarhet i
Borås, genom att tillvarata de krafter som finns inom civilsamhället, som ett
komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår
samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av
kommunen, utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från
det offentliga.
Utvecklingen av Parasporten i Borås, med utgångspunkt från Sjuhäradshallen,
syftar till att alla människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet
att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Västra
Götalands Idrottsförbund har en unik möjlighet att koppla det befintliga
föreningslivet till verksamheten i Sjuhäradshallen och vice versa, där deltagarna
kan få möjligheten att bli mer integrerad i föreningarna.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Överenskommelse

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Samverkan
Initiativet kommer från Västra Götalands Idrottsförbund och det finns en
samsyn med Fritids- och folkhälsoförvaltningen på det förslag som presenteras.

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Utveckling av Parasportverksamheten

Västra Götalands Idrottsförbund

Grundläggande förutsättningar för avtalet
I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mellan
den offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sektorn
att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) ger
möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål.

Parter
Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämnden
Organisationsnummer; 212000-1561
(nedan kallat FOF)
Västra Götalands Idrottsförbund
Organisationsnummer; 857200-7774
(nedan kallat VGIF)

Syftet med Partnerskapet och verksamheten
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de krafter
som finns inom civilsamhället Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter.
Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall
vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga.
Utvecklingen av Parasporten i Borås med utgångspunkt från Sjuhäradshallen, syftar till att alla
människor med funktionsnedsättning i Borås ska få möjlighet att delta i hälsofrämjande aktiviteter utifrån var och ens villkor. VGIF har en unik möjlighet att koppla det befintliga föreningslivet
till verksamheten i Sjuhäradshallen och vice versa, där deltagarna kan få möjligheten att bli mer
integrerade i föreningarna.
Avtalad Överenskommelse
Överenskommelsen bygger på VGIF:s initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika friskvårdsoch hälsofrämjande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och
reglerar åtaganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är
knuten till överenskommelsen.
Grundförutsättningar för överenskommelsen
VGIF en del av Riksidrottsförbundet och därmed en organisation som är medlemsägd och icke
vinstdrivande vilket är en förutsättning för att ingå en IOP överenskommelse. Uppdraget är att
företräda, stödja och samordna den av Riksidrottsförbundet organiserade idrottsverksamheten i
Västra Götaland med syfte att främja dess utveckling. SISU Idrottsutbildarna i Västra Götaland är
med som en samverkanspart där de bidrar och erbjuder kurser, utbildning och bildningsverksamhet i projektet.
Verksamheten som bedrivs inom ramen för Parasport Sjuhäradshallen, är inte på något sätt att
betrakta som konkurrensutsatt.
Värdegrund för partnerskapet
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kallad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive civilsamhällets åtagande samt
de gemensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas.
Samverkan och uppföljning
En styrgrupp, sammansatt av representanter från VGIF och Borås Stad, FOF, träffas två gånger
per år för avstämning och reflektion. VGIF är initiativtagare och sammankallande till mötena.
Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom VGIF:s försorg, och skrivas under av samtliga
närvarande i styrgruppen.
Beskrivning av verksamheten
VGIF/SISU är ansvariga för all Parasportverksamhet i Sjuhäradshallen, inkluderat uthyrning av
hallen, städning samt värdskap i hallen (dock ej Gymnastikens Hus). VGIF/SISU kommer att ta
del av de erfarenheter som har framkommit under projektet ”Jämlik Hälsa” i Sjuhäradshallen (ett
Arvsfondsprojekt under tre år skräddarsytt för människor med funktionsnedsättning) och utveckla verksamheten utifrån detta. VGIF/SISU kommer också att utveckla Parasporten och Idrottsskolan samt hitta samverkansformer med Västergötlands Parasportförbund, ”Sports for
you” och ”Fritidsbanken”. Verksamheten kommer att ha samverkan med Arbetslivsförvaltningen
som erbjuder anställningar till personer från målgruppen. De kommer att arbeta i ”skarpt” läge,

som exempelvis hallvärdar, instruktörer, rekryterings-marknadsföringsinsatser, caféverksamhet,
lokalvårdare med mera.
Ekonomiska och ideella insatser
VGIF erhåller 500 000 kr (på årsbasis) för en projektledare, 220 000 kr för städning (på årsbasis).
Övriga personalinsatser finansieras av VGIF.
VGIF fakturerar FOF kr två gånger per år, februari och augusti. Ersättningen ökar med 2,5% för
varje nytt kalenderår.
Marknadsföring
VGIF ska aktivt marknadsföra verksamheten och knyta samarbetsföreningar till verksamheten,
samt informera om vad ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan innebär.
Period för partnerskapet
2018-03-01 – 2018-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är
slut. Parallellt med IOP-avtalet söker VGIF tillstånd från IVO (Inspektionen för vård och omsorg) för att få bedriva en daglig verksamhet i Parasporthallen. Beslutet förväntas komma under
hösten 2018. Kommer det ett positivt beslut för VGIF kommer IOP-avtalet att avslutas och en
daglig verksamhet startar upp istället.
Förlängning
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas tre
månader innan överenskommelsen upphör.
Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar genomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen
eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan Korpen alternativt FOF, när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller nio månaders uppsägning.
Underskrifter
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har tagit sitt original.
Borås, 2018-02-28

_______________________________________________________
Västra Götalands Idrottsförbund

Fritids- och folkhälsonämndens ordförande
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SKRIVELSE

Annelie Jonsson
Handläggare
033 358220

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00178 705

Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, RFSL Borås
Sjuhärad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge 225 000 kronor till RFSL Borås
Sjuhärad i verksamhetsbidrag för 2018.
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
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
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
2018.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Borås Stad
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Beslutsunderlag
1. RFSL Borås Sjuhärads ansökan

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Borås Stad
501 80 Borås

Ansökan om föreningsbidrag för kalenderåret 2018

1.

Inledning

2.

Inledande perspektiv

3.

Bakgrund - situationen för hbtqia-personer

4.

Verksamhet

5.

Sammanfattning

6.

Kontaktpersoner

RFSL Borås Sjuhärad
Org. Nr. 864501-9699
www.rfslboras.se
033 - 10 69 70
Magasinsgatan 1
504 35 Borås

1. Inledning

RFSL Borås Sjuhärad är en avdelning inom Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och
queeras rättigheter. De medel RFSL Borås Sjuhärad ansöker om genererar i att vi kan arbeta på bred front med
bland annat: hiv-prevention, hälsofrämjande och attitydförändrande insatser, socialt och sexualpolitiskt arbete
av, med och för alla hbtqia-personer i Sjuhärad.
Hbtqia-personer finns representerade i alla delar av samhället - inom såväl äldrevård, kvinnojourer,
brottsförebyggande insatser och sjukvård som inom ungdomsgårdar, flyktingboenden, religiösa församlingar
och föreningslivet. Hbtqia-personer finns i alla människors närhet - om det så är bland familj och anhöriga,
vårdkontakter, bibliotekarier och affärsbiträden eller kollegor och vänner.
Bidraget är av ytterst vikt för att föreningen också i fortsättningen ska ges möjlighet att upprätthålla det
livsviktiga sociala ideella nätverk som föreningen är. Arbetet som görs tillsammans med och för våra
medlemmar vid sidan om det arbete vi gör i utbildnings- och informationssyfte samt den stödjande verksamhet
som vi bedriver med våra samarbetspartners i andra sociala nätverk.
RFSL Borås Sjuhärad erhöll 2017 ekonomiskt stöd till kärnverksamheten från:
Hälso- och sjukvårdsnämnd 8 (HSN i övrig text)
Borås Stad Föreningsbidrag
Närhälsan/folkhälsomyndigheten CheckPoint
Rättighetskommitén Västra Götalandsregionen
Borås Stad beviljade RFSL Borås Sjuhärad med föreningsbidrag för verksamhetsåret 2017 med 225 000 kr
Bidragen som RFSL Borås Sjuhärad får beviljade är livsviktigt för att föreningen även i fortsättningen ska ha
möjlighet att utöva denna viktiga sociala ideella verksamhet som riktar sig till föreningens medlemmar men
även till allmänheten i form av utbildningar, ideella upplysningar i form av olika kampanjer etc.

2. Inledande perspektiv
Jämställdhet och jämlikhet

RFSL:s verksamhet påverkas av hur samhället traditionellt ser på engagemanget hos de som identifieras som
män och de som identifieras som kvinnor.
Generellt tenderar de manligt kodade intressena att vara självklara och allmängiltiga medan de kvinnligt
kodade intressena ses som särintressen. Transpersoner och icke-binära faller ofta utanför ramarna.
Personer som identifieras som kvinnor definieras i mångt och mycket av personer som identifieras som män
och inte åt andra hållet, och vi kan dra paralleller till hur hbtqia-personer definieras av majoriteten av
heterosexuella.
Syftet för oss i frågan kring jämställdhet är att uppmuntra samt bilda nätverk där individer såväl som föreningar
och grupper utbyter erfarenheter och stöttar varandra för att motverka dessa strukturer, där de kan verka i en
organisation där kön inkluderar alla och inte exkluderar någon på grund av upplevt kön, könsidentitet eller
könsuttryck. Vi vet att det finns fler än två kön att identifiera sig och arbetar aktivt för att jämställdhetsarbete
ska gälla alla.

Normer, normbrott och intersektionalitet

RFSL Borås Sjuhärad bedriver ett identitetsstärkande arbete med och för gruppen hbtqia-personer samt
upplyser allmänheten, det offentliga, föreningar, media med mera om hbtqia som kunskapsområde - inklusive
normkritik och normers skadliga verkan ur ett intersektionellt perspektiv.
Vi lyfter vårt arbete med normer samt normbrott genom att belysa dem i all verksamhet vi bedriver. Genom att
se de normer som finns i vår samhällsstruktur så kan vi tillsammans arbeta för ett mer inkluderande samhälle.
En person som faller inom hbtqia-spektrumet ses automatiskt som en normbrytare.

Genom att vara en normbrytare så måste en hävda sig själv i allt en gör. Detta då en vi lever i en starkt rotad
heteronorm. Heteronormen innehåller flera faktorer. Dessa är dels könsnormer samt normen kring sexuell
läggning. Vare sig en är medveten kring dessa normer eller inte så är en automatiskt delaktig inom dessa. Vi på
RFSL Borås Sjuhärad arbetar med att belysa dessa. Detta arbete syns genom våra utbildningar såväl som vår
övriga verksamhet. Våra utbildningar görs bland annat på skolor med hjälp av certifierade skolinformatörer
men även genom utbildningar, föreläsningar och kurser på arbetsplatser och i civilsamhället såväl som inom
kommunen och på företag. Vårt mål är att varje individ ska känna sig inkluderad i vårt samhälle och arbetar
därför kunskapshöjande, diskrimineringsförebyggande och intersektionellt.
Med intersektionellt perspektiv menar vi att vi arbetar parallellt med många normer, i vår verksamhet av, med
och för nyanlända - RFSL Newcomers - blir det särskilt tydligt i och med det mångfaldigade utanförskap som
våra medlemmar där lever i. Här ser vi hur det påverkar människor att bära på erfarenheter från länder och
sammanhang där ens sexualitet och könsidentitet diskrimineras, direkt hotas eller innebär livsfara och
samtidigt leva i situationen av att vara ny i ett samhälle en inte känner till, många gånger rasifieras, leva utanför
vithetsnormen och möta rasism såväl som skadande fördomar samt fortsatt diskrimineras av ett bristfälligt
mottagande och leva i en svår och långdragen asylprocess. Här arbetar vi med att skapa en jämlik verksamhet
där alla människors lika värde är i fokus, vi medvetandegör oss också om de strukturer som alltjämt skapar
ojämlikhet och ser dessa strukturer som viktiga att känna till för att kunna kämpa tillsammans för en mer jämlik
situation.
Även i vår verksamhet av och med unga tillämpar vi det intersektionella, då med fokus på åldersnormer i
relation till cis- och heteronormer och föreställningar av vad det är eller kan innebära att vara barn, ung eller
ung vuxen med en normbrytande identitet eller sexualitet.
Vi arbetar även i viss mån med att motverka funkfobi i vår målgrupp och se till såväl etnisk som religion eller
annan trosuppfattning i vår kommunikation och praktiska arbete. Detta är ett arbete vi vill utveckla vidare, i
samarbete med andra aktörer i vårt upptagningsområde såväl som nationellt och internationellt.
Övergripande så arbetar vi för alla de individer som faller inom det intersektionella perspektivet. Vi försöker
lyfta dessa i de alla våra verksamheter. Det är ofta så att en normbrytande egenskap är den som fokus hamnar
på medan vi arbetar för att se individen i sin helhet.

3. Bakgrund - situationen för hbtqia-personer

Det attitydförändrande samt identitetsstärkande arbetet som RFSL Borås Sjuhärads styrelse, kansli och ideella
funktionärer erbjuder medlemmar och andra i Sjuhärad har som syfte att generera en tydlig förändring kring
det offentliga mötet för hbtqia-personer i de offentliga rummen, på arbetsplatser, i skolor och inom näringsliv
och handel. Vi kan se en positiv förändring, inte minst i Borås där vi bedriver större delen av vårt arbete, men vi
ser också en ökad hotbild mot hbtqia-personer i stort såväl som gentemot föreningen RFSL Borås Sjuhärad.
Hot och hat är fortfarande ett alltför vanligt inslag i vardagen - det tar sig uttryck genom hotfulla samtal och
sms, stenkastning och vandalisering mot våra lokaler, uthängning av aktiva medarbetare i öppet nazistiska
forum och ett stundtals hårdare klimat på sociala medier för aktiva medlemmar och personer som bryter
heteronormen i vårt upptagningsområde.
Vi möter ofta medlemmar som i större utsträckning tar kontakt med oss för att komma i kontakt med
stödjande verksamhet då det uppkommer homofobi, transfobi på arbetsplatser såväl som i skolor.
Hatbrott och kränkningar är på många sätt mer öppna idag, inte minst på grund av det politiska klimatet och
det ökade trycket från högerextrema och nazistiska grupperingar, och det är svårare för personer att våga ha
civilkurage mot dessa kränkningar i sin vardag utan att själva utsättas för hotfulla situationer.
Många av våra medlemmar får utstå hot och våld när de ifrågasätter och anmäler trans- eller homofoba
övergrepp i deras vardag på skola och jobb. Inte sällan förekommer det fortfarande att personer som vågar
anmäla övergrepp, hot eller hat till chefer, lärare eller polis blir tystade eller inte tagna på allvar.

Arbetet som vi på RFSL Borås Sjuhärad bedriver är något som vi ständigt måste jobba med för våra medlemmar
och deras omgivning, med en kontinuitet måste vi ha fortskridande kompetens ute på fälten så att inte
hbtqia-personer blir lidande. Vi arbetar här och nu, med en grundad historisk analys och alltid med blicken
riktad framåt - för att skapa ett samhälle där främjande rutiner och säkerhet finns för hbtqia-personer.
En studie från MUCF https://www.mucf.se/unga-hbtq-personer-utsatta-vald-och-diskriminering  visar att unga
hbtqia-personer är mer utsatta för diskriminering, hot och våld än andra unga och mår därför sämre. Till
exempel har var femte ung homo- och bisexuell person angett att de utsatts för fysiskt våld av en närstående.
Detta märker vi i föreningen av på flertalet sätt, många av våra medlemmar har varit med om eller får utstå
kränkningar och hatbrott i skolan. Inte sällan saknas också en trygghet i familj och bland vänner.  I detta ser vi
RFSL Borås Sjuhärad som en möjlig stöttande part i processen som det innebär att vara ung och hbtqia.
Hälsosituationen för homosexuella och bisexuella ungdomar samt för unga transpersoner ser skrämmande ut
och siffrorna talar sitt tydliga språk.
●

En fjärdedel av de unga homo- och bisexuella kvinnorna uppger att de har försökt ta livet av sig.
Motsvarande andel för transsexuella är att 65% av all dem som är officiellt uppgett att de är
transexuella, har försökt eller har, tagit livet av sig innan de fyllt 25 år.

●

Var femte, 19 procent, av 16–25-åringarna i gruppen homosexuella och bisexuella har utsatts för
fysiskt våld av en förälder, partner eller annan närstående vuxen. Det är en dubbelt så stor andel
som bland unga heterosexuella.

Bland de unga homosexuella och bisexuella är det 65 procent av kvinnorna och 48 procent av
männen som har blivit bemötta på ett kränkande sätt. Många unga homosexuella, bisexuella
och transpersoner har lågt förtroende för polisen, skolan, sjukvården, socialtjänsten och
arbetsförmedlingen på grund av att de känner sig diskriminerade i mötet med personalen
Källa: Hon, hen, han
I februari 2016 presenterade Socialstyrelsen en studie som visar på ökad psykisk ohälsa, samt riskbruk bland
personer i samkönade äktenskap jämfört med personer i olikkönade äktenskap. Studien visar även på ökad
dödlighet.
”Rapporten presenterar en studie med syfte att beskriva och analysera den psykiska ohälsan bland
hbtq-personer. Studien visar på ett behov av att arbeta för preventiva insatser för hbtq-personer, och att höja
kunskapen om gruppens levnadsvillkor”
Artikelnummer Publicerad 2016-2-23 www.socialstyrelsen.se, april 2016
Det som visas tydligt i alla de studier kring hbtqia-personers mående från början av 90 talet är den högre
graden av psykisk ohälsa än hos övriga befolkningen i stort, en ökad förekomst av riskbruk av alkohol och
droger, samt en ökad risk för självmord. Riktade insatser krävs för att hjälpa och stödja hbtqia-personer som
visar på psykisk ohälsa samt missbruk, riskbruk och beroende av sammanhang som bär kunskap och delar
erfarenheter kring hbtqia.
Insatser som hjälper oss i RFSL Borås Sjuhärad samarbeta med sjukvården och andra sociala föreningar i Borås
som hanterar psykisk ohälsa och stress till följd av diskriminering och utanförskap är av stor vikt för
hbtqia-personers mående och livskvalité.
Vi kommer i texten nedan ge en beskrivning kring föreningens verksamhet som vi anser att ett bidrag från er
kommer att delbekosta.
●

4. Verksamhet

RFSL Borås Sjuhärad är en avdelning som bedriver mycket bred och f ramåtskridande verksamhet inom hbtqia
och den är till stor del beroende av det föreningsbidrag som vi får av Borås Stad.

Bidraget RFSL Borås Sjuhärad erhåller av Borås stad är en viktig grund för detta arbete och möjliggör en
verksamhet som räddar liv, lindrar och förebygger psykisk ohälsa, förebygger och hindrar diskriminering såväl
som hot och hat och verkar för en ökad kännedom och höjd medvetenhet kring hbtqia-spektrats särskilda
villkor på skolor, arbetsplatser, sociala verksamheter och vardagsliv i Borås stad och Sjuhärads övriga
kommuner.
För 2016 uppgick bidraget från Borås Stad till 20 % av de totala bidragen och täckte 53 % av driftkostnaderna.
RFSL Borås Sjuhärad är en ideell förening, med stor efterfrågan på utbildningar och tjänster i andra sociala
verksamheter. Detta är också något som ökar för varje år, inte minst märktes detta tydligt efter att RFSL Borås
Sjuhärad anordnade Borås första Pride sommaren 2016.
Den ökade synligheten såväl som det stora antalet samarbetsparter som engagerades i Pride resulterade i en
större efterfrågan av såväl stöd som utbildning, något som medför ökade kostnader för föreningen då mer
resurser, personella såväl som rent ekonomiska, krävs för att möta det ökade behovet.
I vår verksamhet, som vi ständigt fortsätter att utveckla, ses bland annat:
- skolinformation och övriga utbildningar,
- stödsamtal och lots till andra stödjande instanser,
- anhörigverksamhet,
- festverksamhet och kulturarrangemang
- separata verksamheter specifikt av, med och för transpersoner, nyanlända (RFSL Newcomers) och unga.
- samarbeten med andra organisationer och medverkan i nätverk samt referensgrupper,
- medverkan under arrangemang, mässor, möten med mera
- verksamhet kring hiv-prevention (CheckPoint) och sexuell hälsa
- tillhandahållande av material, kompetens och kursunderlag

Utökad verksamhetsbeskrivning
Hiv-prevention CheckPoint

CheckPoint Borås Sjuhärad ger en möjlighet att enkelt ta ett hivtest och få ett snabbt svar. Det kostar inget och
en kan vara helt anonym. Testet görs utanför sjukvården. Mottagningen har öppet onsdagar jämna veckor med
start 27 december. En behöver inte föranmäla sig, det är bara att komma. RFSL´s testpersonal tar ett stick i
fingret. Efter 15 minuter får en ett svar. C
 heckPoint Borås Sjuhärad är främst en mottagning för män och
transpersoner som har sex med män. Men givetvis är alla välkomna som vill testa sig.
Under hösten 2017 har testpersonal rekryterats. Utbildningar inom MI (motiverande samtal), stick i fingret, hivoch stikunskap kommer genomföras. Referensgrupper och samarbeten med VG-region, Checkpoint Göteborg,
PG-Väst Testpoint Stockholm. Marknadsföring och grafisk profil har tagits fram.

Socialt arbete

RFSL Borås Sjuhärad erbjuder många möjligheter till möten, stöd, gemenskap och samvaro - detta kallar vi här
för socialt arbete. Det sociala arbetet sker i viss del på ideell basis och av avlönade på kansliet.
Vi kommer under året marknadsföra dessa möjligheter internt till medlemmar såväl som externt i de nätverk vi
rör oss i såväl som till allmänhet.
Vi ska i vårt påverkansarbete och med vår sociala verksamhet arbeta för fler möten mellan sektorer och
människor.
RFSL Borås Sjuhärad ska erbjuda ett självklart tryggt forum främst för hbtqia-personer att mötas i.
Dessa möten ska möjliggöras genom aktiviteter som lyfter medlemmar och hbtqia-personers specifika
intressen och önskemål.
Eftersom vi på RFSL Borås Sjuhärad är medvetna kring missbruk, riskbruk och beroende bland hbtqia-personer,
skall största fokus ligga på aktiviteter som inte är alkoholrelaterade. Nedan följer beskrivningar av några
specifika delar av vårt sociala arbete.

Verksamhet av, med och för unga

RFSL Borås Sjuhärad håller ungdomscafé i våra lokaler, på onsdagar varannan vecka. Dessa kvällar är av ytterst
vikt för unga hbtqia-personer i framförallt Borås men också resten av Sjuhärad då det är en trygg mötesplats
och en bra plats för att känna samhörighet. Denna typ av mötesplatser är dessvärre ovanliga, inte minst i
mindre kommuner, på mindre orter och i stadsdelar långt från centrum.
Många av de unga som kommer har efter ett tag börjat prata om sitt psykiska mående och visar oss vikten av
det fritidshäng som ungdomscaféet erbjuder.
Under timmarna på ungdomscaféet får vi i RFSL Borås Sjuhärad möjlighet att stärka, samt ge verktyg för att
hantera såväl som själv kunna må bättre i dagens samhälle och dess strukturer.
Vi har på den senaste tiden delat ut information, sett filmer, anordnat discon, diskuterat, anordnat anhörig
kvällar för familj, syskon och vänner att ta del av kvalitativ information som RFSL Borås Sjuhärad besitter med
mera. Vi formar kvällarna efter ungdomarnas behov och har som avsikt att fortsätta på samma plan.
Inte alla skolor i Borås stad är insatta i hbtqia-frågor för unga i samhället idag och många av de vuxna som ska
fungera som en trygghet för våra unga har en bristfällig kompetens kring sexualitet, könstillhörighet och
pronomen och med deras okunskap bidrar de till den psykiska ohälsan.
Vi har sett detta på de cafékvällarna vi anordnar på RFSL Borås Sjuhärad och mycket av det vi pratar om
kommer återkommande upp av ungdomarna i olika omgångar.
Många unga tar med information från oss och om oss till sina skolor, lärare och även till föräldrar, familj eller
vänner i utbildningssyfte. Att vi kan fungera som en samlande, informerande och stöttande part hjälper de som
ofrivilligt måste agera som utbildare i sin vardag för att kunna vara sig själva, bli respekterade och inte mötas av
diskriminering. Vi vet med säkerhet att den information vi erhåller och erbjuder är viktig för den psykiska
hälsan och välmåendet hos unga hbtqia-personer i Borås och Sjuhärad.

Anhöriggruppen och peer-to-peer samtal

Att finnas till för samtal - vi mail, telefon och fysiska träffar - för hbtqia-personers anhöriga är en viktig del av
RFSL Borås Sjuhärads verksamhet.
Utbildning stöttning och råd från anhöriga, familjer, vänner och närstående är livsviktigt för den som kommer
ut som hbtqia-person. Kring varje hbtqia-person finns ofta ett antal familjer, anhöriga och vänner som har ett
behov av information, utbildning och stöttning. Inte sällan finns såväl oro och rädsla som oförståelse och frågor
i denna grupp.
Idag består den aktiva anhöriggruppen av ett antal syskon och föräldrar till våra medlemmar som kan erbjuda
varandra ett stöd när behovet finns. Vi - kansli och styrelse - erbjuder, med så kallade peer-to-peer samtal,
trygghet och en säkerhet och bygger ett nätverk i denna grupp.
VI vill 2018 med hjälp av föreningsbidraget kunna stärka upp och fortsätta driva denna verksamhet. Med
föreningsbidraget 2018 till RFSL Borås Sjuhärad vill vi kunna utbilda några av de aktiva föräldrarna, syskonen
och vännerna med en grundläggande hbtqia-utbildning och att de sedan som anhörig med egna erfarenheter
ska kunna vara en trygghet för de anhöriga som behöver stöd och någon att prata med gällande frågor som rör
deras närstående hbtqia-person.

Verksamhet specifikt av, med och för transpersoner

En gång i månaden håller RFSL Borås Sjuhärad öppet våra lokaler för transgruppen, en grupp som vi märker
ökar i storlek och har ett ökat behov av stöd och sammanhang.
Behovet av en riktad mötesplats för transpersoner är stort och aktiviteter, utbildningar, temakvällar och besök
till och från Lundströmmottagningen Alingsås finns med i planen för verksamheten 2018. I RFSL Borås Sjuhärad
ska alla kunna känna sig välkomna och få uttrycka sin resa samt funderingar kring allt som rör livet, identiteten,
kroppen och specifikt ser vi behovet för transpersoner att samlas kring detta. De normer kring och den press på
hur en ”ska vara” som transperson eller ickebinär person ger ofta en stor stress i, och har en stark påverkan på,

ens liv och hos oss ska så många som möjligt kunna finna trygga rum och en trygg mötesplats. Alla är välkomna
oavsett individuell resa eller individuella behov.

Newcomers - verksamhet av, med och för specifikt nyanlända

Idag är det olagligt med sexuella relationer mellan personer av samma kön i 78 av världens länder. Fem länder
har dödsstraff. Medan många länder har tagit bort sina lagförbud mot samkönade relationer under senare
halvan av 1900-talet och början av 2000-talet så återstår en stark stigmatisering och ett stort utanförskap för
gruppen hbtqia-personer i många länder. Lagändringarna är resultat av människors, gruppers och
organisationers arbete och kamp för att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera ska ha samma
mänskliga rättigheter som alla andra. Detta är ett arbete som är långt ifrån färdigt, i Sverige såväl som i resten
av världen.
I FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna står bland annat att alla människor är födda fria med lika
värde, att alla ska vara lika inför lagen och skyddas mot diskriminering. Detta är en av utgångspunkterna i RFSL
Newcomers arbete.
RFSL Borås Sjuhärad arbetar för att homosexuella, bisexuella och transpersoner, samt andra personer med
queera uttryck och identiteter, ska ha samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter som andra. Vår
Newcomersverksamhet handlar främst om att skapa en mötesplats tillsammans med hbtqia-personer nyanlända så väl som mer etablerade. Vi driver även opinionsarbete, utbyter erfarenheter och perspektiv samt
samlar och delar kunskaper kring hbtqia i världen. RFSL Newcomers Borås Sjuhärad är en del av det nationella
nätverket RFSL Newcomers som på flertalet platser i landet aktivt arbetar tillsammans med nyanlända
hbtqia-personer.
RFSL Newcomer Borås Sjuhärad har upptagningsområde Sjuhärad samt delar av Halland, Skaraborg och
Jönköpings län - detta för att aktiva grupper eller specifik verksamhet av, med och för nyanlända
hbtqia-personer saknas där.
Vi ser behovet av dels kontakt med jurister och andra juridiskt kunniga personer utanför sin egen asylprocess,
dels samtal och sammanhang kring samhällets olika byggstenar såväl som personliga erfarenheter och
berättelser. Behovet av trygghet och skydd mot diskriminering är stort. Många av de i vår
Newcomersverksamhet kämpar för att kunna vara de de är, leva ett liv fritt från hat, hot och diskriminering och
för att få möjligheten att stanna i Sverige och på det sättet komma ifrån ett land där deras liv är direkt eller
indirekt hotat.
Många av de vi stöttar, pratar med, sätter i kontakt med jurister och andra instanser i vårt upptagningsområde,
mår psykiskt dåligt och har blivit eller blir inte sällan utsatta för fysiskt våld och utanförskap på boenden även i
Sverige. Med det är alltså Newcomers en verksamhet som bär ett stort ansvar, där myndigheter och andra
offentliga instanser ofta brister i kompetens kring hbtqia samt om förhållanden dels i olika länder och dels hur
det är att vara nyanländ behöver vi tillsammans bära fler berättelser och förändra till det bättre.
Samordnaren för vår Newcomersgrupp arbetar dels med de öppna träffarna som hålls två gånger/månad och
dels med mellanliggande mindre möten, träffar och stödsamtal. Arbetet med direkta asylfall är en stor och
viktig del och vi bedriver även nätverksarbete och utbildningar tillsammans med andra föreningar, grupper och
verksamheter kring asyl och hbtqia.
Under 2018 planeras en utveckling av verksamheten, målet är en anställd samordnare och ökat antal träffar
samt fler bryggor till andra verksamheter riktade till nyanlända i Sjuhärad.

CheckPoint
Stigmatisering är vanligt bland personer diagnosticerade med hiv och många upplever en ensamhet och
isolering från samhället och bara av att prata om hiv gör att många känner sig obefogat obekväma, enbart för

att det inte pratas om viruset och att stämpeln ännu i normen lever kvar att det är ”bögpesten”.
Att ha ett socialt nätverk hos på RFSL Borås Sjuhärad där vi kan vi erbjuda gratis hivtest med snabbsvar är
viktigt för att arbeta bort de stigma kring hiv som lever kvar.
CheckPoint Borås Sjuhärad och dess stöd är viktigt för personer som får ett reaktivt svar på ett snabbtest.
Personer diagnosticerade med hiv upplever stigmatisering från samhället något vi på RFSL Borås Sjuhärad vill
arbeta bort med utbildning en får i samband med att en testar sig kring viruset och säkrare sex och ger en
möjlighet att kunna testa sig utanför sjukhuset dit många i vår målgrupp inte känner sig trygga att besöka.
Känslor av skuld och skam är vanligt förekommande och vikten av ett socialt nätverk är betydande för att kunna
hantera dessa känslor samt den förändrade livssituationen. Varje individ är unik och bör bemötas med respekt
och utan förutfattade meningar.
CheckPoint Borås Sjuhärad startar 27 december och har sedan öppet varannan onsdag jämna veckor.

Verksamhet av, med och för äldre hbtqia-personer och Kultur 35+

De flesta personer har samma behov när de är äldre, oavsett sexualitet behövs en gemenskap och att känna
tillhörighet. I den för närvarande vilande seniorgrupp vi på RFSL Borås Sjuhärad driver formas verksamheten
när och på det vis medlemmar behöver och vill. Vi har de senaste åren fokuserat på att samla vuxna och äldre
hbtqia-personer i verksamheten Kultur 35+. Där ligger fokus på gemensamma aktiviteter, som att ses på
kulturhuset eller mötas upp på Röda kvarn för att se en föreställning, eller träffas över en fika för att prata om
vad som hänt i veckan. Alla möten är viktiga för att kunna ha sin livskvalité. 2018 hoppas vi på RFSL Borås
Sjuhärad kunna stärka upp gruppen för äldre hbtqia-personer då vi under 2017 blivit kontaktade av äldre
hbtqia-personer som varit engagerade förut i föreningen.
Att en som äldre tappar sin sexualitet i samhället och att en som gammal inte skulle ha en identitet format
utifrån ens sexualitet är något vi vill diskutera och motbevisa. Vi vet att så inte är fallet. RFSL Borås Sjuhärad har
varit verksam sedan 1971 via club Liberte och de som engagerade sig i starten av RFSL har ett lika stor behov av
samhörighet och tillhörighet då som nu. Här finns också en stor kunskapskälla till den historia som Sverige,
Världen och Sjuhärad bär på gällande sexualitet, normer och identitet. Denna källa vill vi använda oss av för att
skapa ett bättre liv för alla, oavsett ålder.
RFSL Borås SJuhärad är med i en mäng nätverk, inte minst tillsammans med föreningar och grupper där
medelåldern är hög. I dessa grupper ser vi att vår närvaro där bidrar till en ökad kännedom och större öppenhet
också i deras respektive enskilda verksamhet vilket i sin tur kan skapa en ökad öppenhet för hbtqia-personer i
det övre åldersspannet att ta del av aktiviteter riktade specifikt till dem.
Homosexualitet slutade klassas som något brottsligt 1944 och räknades istället som en sjukdom fram till 1979.
Efter att unga homosexuella demonstrerat utanför Socialstyrelsen förändrades också den lagen. De som då var
aktiva är idag människor som vi inte vill ska hamna i ett större utanförskap - i kontakt med såväl äldrevård,
sjukvård som pensionärsföreningar. Personer ska aldrig behöva förneka sin sexualitet, person eller identitet för
att hen blir gammal eller sjuk.

Attitydförändrande arbete

Att ett attitydförändrande arbete är viktigt för att minska den stora psykiska ohälsan i Sverige för
hbtqia-personer vet vi, och har många studier att luta oss på. Vi har även påbörjat ett eget arbete för att lyfta
den psykiska ohälsan och det stora samhällsproblemet det innebär. Idag har 65% av alla som kommit ut som
transsexuell antingen försökt eller lyckats ta sitt liv innan denne fyller 25 år. Inom denna statistik finns ett stort
mörkertal. Detta då vi inte vet hur många som avslutat sitt eget liv innan denne kommit ut.
Vi ser att personer ännu 2017 lever med vanföreställningar kring vad det innebär att vara och leva som en
hbtqia-person och vi ser hur dessa föreställningar ibland anses vara politiska, religiösa eller

socialisationsprocesser då okunskap kring hbtqia inte sällan ärvs ner i familjen eller omgivningen en växer upp i.
Homofoba, transfoba och bifoba skämt genererar att normalisera för barn och unga att själv använda den
“humorn” i sitt vardagsliv vilket är skadande för vår målgrupp och våra medlemmar. Vi ser att mycket baseras
på gamla förlegade tankebanor från innan lagändringar.
”Homosexualitet i Sverige och det sexuella umgänget mellan vuxna personer av samma kön blev helt legaliserat
1944, medan den medicinska klassificeringen av homosexualitet som en form av psykisk störning kvarstod fram
till 1979. Sedan slutet av 1980-talet har svenska homosexuella gradvis fått allt större rättigheter; rätten till så
kallat registrerat partnerskap (1995), rätten till samkönad adoption (2003) och rätten att ingå samkönat
äktenskap (2009).
Ordet homosexualitet myntades inte förrän 1869, i Sverige kallades det oftast "onaturlig otukt" eller, som på
många andra språk, för sodomi.” (hämtat från wikipedia)
Okunskapen, eller i vissa fall oviljan, finns fortfarande och den genererar i sin tur en rädsla och föder fler
fördomar. Med det personliga mötet visar vi hur heteronormen kan brytas och på så vis är av vikt för att jobba
med det attitydförändrande arbetet och ändra tankar på socialisationsprocess i tidig ålder. Vi vill och kan ändra
samhällets normer så att den gamla jargongen och förklädda humorn som kränker hbtqia-personer belyses som
skadlig och aktivt motverkas i vardagen.
RFSL Borås Sjuhärad ska bedriva ett påverkansarbete lokalt och regionalt gentemot individer, företag,
organisationer, politiker, myndigheter och medier för att synliggöra och stärka hbtqia-personer.
Visionen är att Borås ska bli den mest hbtq-vänliga staden 2020 och i detta ser vi vårt arbete i vårt
upptagningsområde, här med särskilt stort fokus på just Borås, som väsentligt.

Informationsspridning, utbildning och kompetenshöjning

RFSL Borås Sjuhärad kan i arbetet med människorna som innefattas i gruppen hbtqia, och våra övriga
medlemmar samla information kring vår primära målgrupp som är av stor hjälp i arbetet med att belysa viktiga
frågeställningar i såväl Borås som Sjuhärad i stort. Arbetet vi gör baserar sig på våra medlemmars behov,
önskemål och det vi ser som väsentligt utifrån lokala, regionala, nationella och internationella erfarenheter och
kompetenser.
Denna samlade information ger oss mätbara parametrar kring vilken information som är relevant att sprida för
vår målgrupp och vilka forum vi bör använda.
Idag har vi vår lokal centralt i Borås och till oss kommer det en stadig ström av besök från högskolan,
civilsamhället, högstadie- och gymnasieskolor, företag, organisationer med mera - många med målet att
inhämta mer information, till sig själva eller till de platser de rör sig på. Vi ser ett stort intresse och behov av
ökad kunskap om hbtqia- och hbtqia-personers särskilda levnadsvillkor.
Utöver de fysiska besöken och mötena i vår lokal såväl som under arrangemang vi själva arrangerar eller deltar
i så kommer det många frågor och inspel via mail, sms, telefonsamtal och sociala medier. Vi har också årligen
utbildningar för både barn, ungdomar och vuxna kring hbtqia och normer. Vi ser dessa utbildningstillfällen som
en bra plattform där det finns utrymme för dem som deltar att ställa vilka frågor de vill och även att bolla
funderingar och testa tankar och idéer.
Även media som BT och P4 Sjuhärad vänder sig till oss på RFSL Borås Sjuhärad för vår kunskap och
specialkompetens inom området hbtqia och kring de normer som försvårar för de i vårt upptagningsområde
som lever utanför hetero- och cis normerna.
RFSL Borås Sjuhärad spelar en viktig roll i att tillgodose andra som är i behov av den kompetens och kvalitativa
informationen som vi erbjuder. Vi vet att vi idag är den enda aktivt arbetande gruppen med ett huvudfokus på
brett arbete kring hbtqia.
RFSL Borås Sjuhärad har under många år erbjudit skolinformationer. Under senare år har även föreläsningar
och utbildningar utanför skolans värld tillkommit.
Skolinformationerna är - om de faller inom vårt uppdrag från HSN - kostnadsfria och vi genomför cirka 110
sådana om året.
Föreläsningar och utbildningar som faller utanför vårt uppdrag från HSN är belagda med en avgift och blir

skräddarsydda efter beställarens önskemål och behov. I samtliga fall är våra informationstillfällen och
utbildningar kvalitetssäkrade enligt RFSL Borås Sjuhärad standard.
Vi tillhandahåller även utbildningar som är uppbyggda på hel- eller halvdagar och riktar oss med dessa främst
till arbetsgrupper inom vård och omsorg, kommunala instanser samt fackförbund.
Efter vårt ökade verksamhetsområde samt genomförande av Borås Pride har en medvetenhet kring
kompetenshöjande frågor gällande hbtqia och de normer som försvårar för många i vår målgrupp av
medlemmar och intressenter ökat.
Detta medföljer också med en ökad belastning på utbildare och skolinformatörer hos oss på RFSL Borås
Sjuhärad.
Många människor inom regional och kommunal verksamhet möter dagligen hbtqia-personer. Uteslutande
förutsätts personer att de är cispersoner och heterosexuella tills motsatsen bevisas. Det kan handla om att
hbtqia-personer återkommande tvingas “komma ut” eller blir ”outade” i spekulationer om att de är avvikande
normen. Att vara hbtqia-person i ett cis- och heteronormativt samhälle kräver mycket, inte minst kring att gång
på gång tvingas förklara sig och tillrättavisa felaktiga antaganden.
Att arbeta för en kompetenshöjning bland personalgrupper inom regionen och kommunerna i vårt
upptagningsområde är därför även viktigt för oss och våra medlemmar.
Under kommande avsnitt har vi valt att koncentrera oss på tre områden för just detta. Detta innebär dock inte
att arbetet inom andra områden försummas.
Vård & omsorg
Att hbtqia-personer får sämre vård och bemötande inom sjukvården är ett återkommande problem.
En anses alltid vara cis och heterosexuell vilket gör att hbtqia-personer ofta drar sig för att boka tid till läkare
eller vårdcentral, på grund av rädslan för att hamna i en obekväm situation där en också tvingas utbilda eller
förklara för personalen en möter.
Vi ser dessvärre fortfarande ett tydligt osynliggörande och heteronormativt tänkande inom sjukvården. Det
gäller allt från problematik att få p-piller, att transpersoner väljer bort gynekologiska undersökningar,
felkönande av transpersoner, antaganden att en är heterosexuell och normativa föreställningar om hur
hbtqia-personers kroppar, sexliv och relationer fungerar.
Många personer som uppsöker vård och lever i en samkönad relation har vittnat om att ens partner ses som
vän eller släkting istället för som ens kärlekspartner. Som exempel vet vi  att sköterskor och läkare frågat
gravida i en samkönad relation som genomgått insemination om de vet vem pappan är och vi vet att den andra
föräldern fortfarande ibland nekas tillträde vid förlossning eller vård inför eftersom enbart fäder och syskon får
besöka den som fött barnet.
I en litteraturstudie där flera vetenskapliga artiklar granskas, publicerad 2013 av Christian Gaticka Escobar, visas
på att personer som bryter cis- och heteronormen hamnar i en position där den antingen blir accepterad och
då får sina rättigheter inom vården tillgodosedda, eller inte accepteras och på så vis hamnar i ett underläge
eller nekas rätt vård. Detta ska inte någon behöva utsättas för i ett läge av uppsökande av vård. Alla människor
ska ha rätt till samma vård oavsett ens könsidentitet, könsuttryck eller sexualitet.
Det finns även studier från 2003 som visar att 33 % av personalen vid sjukhusen aktivt skulle välja bort att vårda
transpersoner eller icke-heterosexuella patienter, om de fått möjligheten att välja.
Skola
Idag är det mesta inom skolans värld cis- och heteronormativt. Läroböcker, klassfördelning, filmer och statistik
delas upp i pronomen hon och han och könen pojke och flicka - vilket direkt exkluderar transpersoner eller
personer som identifierar sig som intersexuell eller personer som inte vill använda sig av ett könsbestämmande
pronomen för sig själva.
Olika övningar på skolor delar in elever i grupper utifrån de två könen pojke och flicka, inte sällan med ett
innehåll som utgår ifrån heteronormens sätt att se på kön och sexualitet. Detta medför då att förväntningar på
elevernas könsidentitet, könsuttryck och sexualitet försöker passas in i hur normen säger att kön borde eller

ska ta sig uttryck och ageras på.
Saker som ska vara roligt i skolan - så som kör, gymnastikens lagsporter eller luciafirandet sätter barn och unga i
en utsatthet när de tvingas in i könade grupper eller könade karaktärer (lucia, tomte, tomtemor, sopran,
tjejfotboll osv).
Det är vid ett fåtal tillfällen som icke-heterosexualiteten tas upp i dagens undervisning, något vi i RFSL Borås
märker av inte minst i vår verksamhet av, med och för unga. De gånger information och perspektiv som rör
hbtqia-spektrat tas upp görs det oftast enbart vid temadagar kring kärlek och/eller inom
samlevnadsundervisningen och ledsamt nog benämns icke-heterosexualitet såväl som transidentiteter
fortfarande som något ”avvikande”.
Att vi bjuds in till ovan nämnda temadagar, minimässor och till samlevnadsundervisning är positivt, men vi ser
också att vi som ideell förening inte enskilt kan möta det behov som finns för att mer genomgripande förändra
de skadliga normer som påverkar många unga negativt. Information behöver nå elever löpande över året och
perspektiven behöver genomsyra skolans värld redan från tidiga år. Vi vill att lärare i vårt upptagningsområde
ska ha kompetens kring hbtqia-historia och aktivt fläta in det i skolans arbete, på så vis blir det en
kompletterande del när vi kommer ut och gör en djupare information där vi kan belysa dess vikt samt erbjuda
en större bredd.
Vi stöter tyvärr fortfarande på en hel del motstånd från lärare, rektorer och skolkuratorer och inte sällan är de
elever vi möter lättare att samtala med på skolorna än vad de vuxna är.
Som vid tidigare ansökningar för föreningsstöd från Borås Stad hänvisar vi även nu till en studie från 2003 där
det framgick att 82 % av de tillfrågade eleverna uppgav att homosexuella relationer aldrig eller enbart någon
enstaka gång tagits upp i sex- och samlevnadsundervisning och att det bland de resterande 18 % där
homosexuella relationer har tagits upp upplevs det att dessa relationer inte beskrivs som likvärdiga till
heterosexuella relationer.
Det framgår också i den studien att en niondel av alla kränkningar på skolan var kränkningar mot homosexuella
elever eller elever med transidentitet.
Det uppkommer också i en studie, som Katarina Larpe gjorde 2013, att heteronormativitet i skolan fortfarande
är ett problem relaterat till osynliggörande och sämre bemötande av hbtqia-personer.
Ovanstående problematik visar på det stora arbetet som vi gemensamt måste arbeta med tillsammans, och på
så vis gemensamt förbättra situationen för unga hbtqia-personer i våra skolor. En hbtqia-information från och
ett samarbete med oss på RFSL Borås Sjuhärad är ett sätt att jobba för målet i den nya läroplanen LPO-2011.
Huvudfokus under våra lektionspass ligger inte på informatörernas egna livsberättelser utan snarare på att
diskutera normer gällande kön och sexualitet och vad olika typer av normbrott får för konsekvenser i
människors liv. Vi belyser alltid hur normer hänger ihop med makt och status och tillsammans med eleverna
diskuterar vi hur normer påverkar alla människors liv, inte bara hbtqia-personer. Vårt lektionsupplägg vilar på
en normkritisk pedagogisk grund.
Vi arbetar utifrån att inga frågor gällande hbtqia och heteronormativitet är för stora, svåra eller dumma för att
vädras. Av den anledningen är det av största vikt att elevernas frågor inte censureras på något sätt.
Informatörerna är utbildade i såväl sakkunskaper kring ämnet, pedagogik samt var gränsen går för vilka frågor
de besvarar under ett lektionspass. Informatörerna är vana att hantera frågor som både kan vara
hbtqia-fobiska, privata eller handla om sex.
Kommun
På vardaglig basis kommer hbtqia-personer i kontakt med kommunala instanser och även där så osynliggörs
många i vår primära målgrupp. Det framgår att osynliggörandet är stort och att hbtqia-personer flertalet
gånger hamnar i jobbiga situationer på grund av sin sexuella läggning.
Situationer där personerna tvingats att behöva förklara sig, tillrättavisa felaktiga antaganden och  ”komma ut”
eller ljuga sker varje dag, inte sällan upprepade gånger för många personer.
Att som hbtqia-person behöva må så psykiskt dåligt över att bli ”påkommen” som ickenormativ i kontakt med
kommunen och staden är ohållbart.

Det är ett aktivt ställningstagande från de kommunala verksamheterna att inse vikten i att utbilda deras
personal och anställda i vårt upptagningsområde.
I en undersökande uppsats som Malin Olsson och Linda Palhamn publicerade 2008 - H
 eteronormativitet i
Socialtjänsten- Homo och bisexuellas upplevelser av bemötandet - på Högskolan Väst beskrivs bemötande
tydligt med faktiska samtal från hbtqia-personer kring deras upplevelser.
 ”Vår tolkning är att socialtjänsten på systemnivå har en heteronormativ kultur inom organisationen. Det leder
till en heterosexistiskt bemötande. Personnivån ger den enskilda socialsekreteraren en viss frihet och det leder i
vissa fall till en homofobiskt bemötande men kan även möjliggöra för bemötande som bryter mot
heteronormen.”
RFSL Borås Sjuhärad vill även ha ett fortsatt samarbete med de lokala fackförbunden för att på fortsatt vis nå
de kommunala verksamheterna i vårt upptagningsområde.

Sexualpolitiskt arbete

RFSL Borås Sjuhärad bedriver också sedan många år även sexualpolitiskt arbete med syftet att stärka
hbtqia-personers vardag i vårt upptagningsområde.
Mycket av det arbetet går ut på att uppmärksamma politiker, tjänstemän och andra beslutfattare om vår
målgrupp samt öka kunskapen om den utsatthet och ohälsa som hbtqia-personer blir drabbade av på grund av
homofoba och transfoba strukturer i vardagen: på skolor, jobb och i fritids sammanhang. Många har idag ingen
eller mycket bristfällig information kring vad vår målgrupp utsätts för, detta trots att en idag i mycket större
utsträckning diskuterar frågorna.
En annan stor del i arbetet är att motverka det osynliggörande och den diskriminering hbtqia-personer i Borås
och Sjuhärad utsätts för, både den synliga diskrimineringen, trakasserierna, hoten och den dolda delen av
utsatthet via heteromativ och cisnormativ media.
Att motverka dessa hot samt vardagsproblematik för hbtqia-personer i Sjuhärad är av vikt för att alla ska kunna
känna sig som fullvärdiga invånare och kunna må psykiskt bra. Detta arbete bedrivs i samarbete med
fackförbund, politiker, journalister och frivilligorganisationer.

Pride
2016 startade RFSL Borås Sjuhärad Borås Pride. Bakgrunden till detta ligger mångt och mycket ihop med den
verksamhet som föreningen bedriver. Borås Pride går under parollen ‘Bryt dig fri från normer’ som är ett vida
begrepp som inkluderar många innebörder. Det är med Pride som föreningen arbetar med att förmedla
budskap om heteronormer som styr samhället i stort idag.
Cissexism och heterosexism är strukturer som gör att vi alla placeras in i ett transfobiskt och homofobiskt
samhälle, där alla som bryter normen av att vara cis-person eller heterosexuell måste ”passera” eller, om en
inte passerar,  ta strider i sin vardag. En överlevnadsstrategi för att orka med vardagen ä r att försöka ”passa in”
och foga sig till normerna vilket medför en psykisk ohälsa som ger utslag i självmordsstatistiken och märks
bland annat i de samtal och reaktioner vi får från våra medlemmar och anhöriga.
RFSL Borås Sjuhärad kämpar för allas lika värde, det finns ingen motsättning i att cis- och heterosexuella
personer har sin självklara plats i samhället samtidigt som trans- och homosexuella personer har detsamma.
Men i gruppen hbtqia-personer ryms, på grund av cis- och heteronormen, en rädsla, oro, osäkerhet eller
obekvämhet och många drar sig därför för att visa sin kärlek och sina relationer öppet. Det finns en oro för att
komma ut och många funderar kring hur en ska kunna vara sig själv utan att mötas av hot, hat, misstänksamhet
i sin vardag.
Borås Pride arbetar intensivt under vår festivalhelg med målet att skapa en festival fylld med kvalitativa samtal,

föreläsningar, utställningar och kulturupplevelser och att vi med det närmar oss ett samhälle där alla känner sig
trygga året runt, oavsett sexualitet, könsidentitet eller könsuttryck.
Under två år har RFSL Borås Sjuhärad anordnat Pride som förverkligats med hjälp av beviljade bidrag från
Sparbanksstiftelsen och av att föreningen har haft samarbeten med partners som stöttat och bidragit till pride
vilket vi har stora förhoppningar om att i minst lika stor utsträckning kunna erbjuda boråsare, sjuhäradsbor som
tillresta även kommande år.

5. Sammanfattning

Vi får inte ge upp det viktiga arbetet som vi bedriver på RFSL Borås Sjuhärad, det är bevisat att det är av stor
vikt för oss att finnas till på många olika vis med och för vårat community.
De undersökningarna som vi hänvisar till kring hbtqia-personers hälsa, mående, psykosociala mående och
livssituation i Sverige idag ska ge oss en morot till att med en högre växel gå in för att förändra trenden kring
ohälsa och utanförskap, det missbruk av cis- och heteronormer som fortfarande dominerar samhället.
Att människor varje dag ställer sig frågor kring vem en är, hur en vill uttrycka sig och hur en vill att samhället
ska uppfatta en som person är inte något nytt.
Sjuhärad har idag cirka 185 000 invånare och i Borås borde vi som Sveriges 15:e största tätort med 72434
invånare (2016) av kommunens 110663 invånare (2017) ligga i framkant till grundläggande mänskliga
rättigheter och vara framskridande.
Varje dag hamnar människor som faller utanför någon eller flera av samhällets starka normer i ett utanförskap
som ofta leder till rädsla, otrygghet, diskriminering, avstånd till samhälleliga instanser, minskat socialt
rörelseutrymme samt psykisk och fysisk ohälsa. RFSL Borås Sjuhärad finns med vår verksamhet i
hbtqia-personers liv och har för avsikt att stötta upp i så många situationer och händelser som möjligt. Nämnas
kan vår bredd i den sociala verksamhet vi driver samt det stöd eller hänvisning till andra aktörers stöd kring
samtal, arbetsliv, skola, sjukvård juridik, mänskliga rättigheter med mera.
RFSL Borås Sjuhärad är idag den enda förening eller organisation som driver hälsofrämjande och
attitydpåverkande arbete specifikt av, med och för hbtqia-personer - med olika erfarenheter, olika bakgrund
och olika förutsättningar. Trots att vi arbetat aktivt i över 40 år är vårt arbete ännu idag lika aktuellt och i en
ständigt ökande utsträckning efterfrågat. För att möjliggöra för vårt, många gånger livsviktiga, arbete måste vi
kunna möta behovet och efterfrågan från medlemmar, anhöriga, skolor, kommun, samarbetspartners,
politiker, företag, myndigheter, fritidsverksamheter, föreningar, sjuk- och hälsofrämjande vår, kyrkor och andra
religiösa samfund. Kort sagt: vi behöver möta alla de instanser i vårt upptagningsområde som dagligen kommer
i kontakt med hbtqia-personer.
Stödjande verksamhet, informativ och preventivt arbete får aldrig avstanna och får aldrig vara något som
enbart sköts inom vår förening - det arbete vi bedriver måste göras tillsammans med samhället som helhet.
Föreningsbidraget vi nu ansöker om kommer täcka delar av våra kostnader för lokaler, lokalvård,
driftkostnader, deltagande i olika kompetenshöjande arrangemang samt vidareutbildning för ideella och
anställda i föreningen.
Det arbete och det samarbete som gjorde att Borås listades som Sveriges mest hbt-vänliga kommun (RFSL:s
kommunundersökning från 2006) är något som vi tillsammans - stad, civilsamhälle, volontärer och funktionärer
- kan uppnå ännu en gång. I samma kommunundersökning fast daterad 2014 hittades Borås på plats 36, ett
tapp som kan ses som alarmerande. Om vi tillsammans fortsätter jobba aktivt med normer och mänskliga
rättigheter för invånare och hbtqia-personer ser vi stora möjligheter att åter närma oss toppen på denna lista.

Vi siktar på att Sjuhärad som helhet och specifikt Borås Stad återigen inom en snar framtid ska kunna listas som
den mest hbtqia-vänligaste kommunen. Detta går ju även hand i hand med Borås egna mål kring att år 2020
vara den mest hbtq-vänliga kommunen i landet. För att nå dit krävs ett medvetet, väl förankrat och gemensamt
arbete.
De resurser som föreningsbidraget ger oss på RFSL Borås Sjuhärad, kommer hjälpa oss att ta en aktiv del i
samhällsdebatten, informera och utbilda på skolor, arbetsplatser, i media och civilsamhället. Vi kan,
gemensamt, sätta en ny kurs för hur hbtqia-personer ses av samhället och behandlas i detsamma.
RFSL Borås Sjuhärad ansöker härmed 275000 k r i föreningsstöd för att kunna bedriva ovan beskrivna arbeten.
Vi tar oss rätten att prioritera inom verksamheten och dess användningsområden om ej hela sökta beloppet
anslås.
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Kontaktpersoner:
1. Therese Jacobzon - verksamhetsledare RFSL Borås Sjuhärad.
therese.jacobzon@boras.rfsl.se, 0707909747
2. Stina Nilss - vice ordförande och samordnare för RFSL Newcomers Borås Sjuhärad
stina@boras.rfsl.se, 0702303653

Bilaga: Begreppslista

Här följer ett urval av de ord vi åsyftar och använder oss av i texten ovan.
Asexuell - Samlingsbegrepp för personer som inte har, eller i stort sätt inte har, något sexuellt behov eller lust.
Binär könsuppdelning - En begränsande uppdelning av kön som enbart delar in människans kön i två
kategorier; man och kvinna.
Bisexuell - Förmågan att vara och/eller kunna bli sexuellt och romantiskt attraherad av både män och kvinnor.
Cis-person - En person som identifierar sig och uttrycker sig enligt de sociala förväntningarna av personens
biologiska och juridiska kön, förutsatt att det biologiska könet går att fastställa till antingen man eller kvinna.
Cis-person är motsatsen till transperson.
Cissexism - Nedvärdering och förtryck av transpersoner där deras könsidentitet inte anses vara lika riktig som
cis-personers könsidentitet
Diskriminering - Om en som enskild individ behandlas sämre än någon annan individ i en jämförbar situation
och det har samband med någon av diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringslagen ska motverka
diskriminering på grund av kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning och ålder.
Etnisk tillhörighet - Definition enligt diskrimineringslagen: nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat
liknande förhållande.
Funkofobi - Funkofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer
med normbrytande funktionsvariationer
Genus - Vårt sociala kön. Det vill säga hur vi själva uttrycker kön och vad vår omgivning läser in av detta. Genus
är således den sociala konstruktionen av kön och har inget med biologiskt kön att göra.
Hbtqia - Det finns olika definitioner av vad förkortningen HBTQIA står för. Vi använder den som förkortning av
homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersex-personer och asexuella.
Hen - Ett pronomen som kan användas när en inte vet eller när det inte är relevant vad personen en pratar om
har för kön. Pronomenet hen används ibland även av personer som inte identifierar sig som man eller kvinna.
Heteronormen - Samhälleliga förväntningar på att alla personer är heterosexuella. Med andra ord  ett samhälle
där personer som identifierar sig eller identifieras som kvinnor förväntas önska/ha sexuella och romantiska
relationer med personer som identifierar sig eller identifieras som män och tvärtom. I en heteronormativ
kontext är således personer av annan sexuell läggning (exempelvis asexuella, bisexuella och homosexuella
personer) normbrytare.
Heterosexuell - Person som enbart blir sexuellt/romantiskt attraherad av person av motsatt köns.
Homofobi - Homofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot
homosexualitet och homosexuella eller personer som antas vara homosexuella.
Homosexuell - Person som enbart blir sexuellt/romantiskt attraherad av person av samma kön.
Icke-binär - Person vars könsidentitet är bortom eller mellan könsuppdelningen man-kvinna.
Intergender – Person vars könsidentitet är mellan eller bortom den binära könsuppdelningen. Det kan vara en
person som identifierar sig som både man och kvinna, någon som identifierar sig som mellan eller bortom
kategorierna eller som inte identifierar sig med något kön.
Intersektionalitet - Hur olika maktordningar i samhället eller i en specifik kontext sammankopplas och ibland
förstärker varandra. Exempelvis hur etnisk diskriminering kan samverka och förstärkas av könsdiskriminering.
Intersex - Person som utifrån inre och yttre könsorgan, kromosomer och hormoner inte går att kategorisera
som man eller kvinna.
Islamofobi - Islamofobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot islam och
muslimer eller personer/grupper som antas vara muslimer.
Kön - Definition enligt diskrimineringslagen: att någon är kvinna eller man
Vi brukar dela in kön i fyra delar: biologiskt kön – kön definierat utifrån inre och yttre könsorgan, kromosomer
och hormoner. Socialt kön – så vi uttrycker kön och uppfattas av omgivningen baserat på sociala konventioner

om kön. Mentalt kön – den könsidentitet vi själva identifierar oss utifrån. Juridiskt kön – det kön som
registreras bland annat i folkbokföringen. I Sverige har vi två juridiska kön; man och kvinna. Juridiskt kön
fastställs utifrån det biologiska könet vid födsel men kan vid ett senare tillfälle korrigeras.
Könsidentitet/könsuttryck - Definition enligt lagen: att någon inte identifierar sig som kvinna eller man eller
genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Vi väljer att använda begreppet
könsidentitet istället för könsöverskridande identitet som används i lagen.
Könskorrigering eller könsbekräftande behandling - Behandling för att bekräfta en persons biologiska kön, vi
använder könsbekräftande behandling istället för könskorrigering då det är mer i linje med vad många
transpersoner som genomgår detta känner. Kan vara medicinsk och/eller kirurgisk.
Nongender - Är en del under paraplybegreppet intergender. En person som identifierar sig som nongender
identifierar sig ofta inte med något kön alls.
Normer - Sociala rättesnören, oskrivna lagar och ideal som kan vara till hjälp för hur vi bör agera vid olika
sociala interaktioner men som samtidigt även kan begränsa en individs rätt att uttrycka sin identitet och åsikt.
Normkritik - Normkritik innebär att flytta fokus från en individ som avviker från normen i något avseende, till
de maktstrukturer och normer som medför att individen ses som avvikande.
Pansexuell - Sexuell läggning där kön står underordnad den sexuella/romantiska attraktionen. Med andra ord
någon som har förmåga att bli sexuellt/romantisk attraherad av alla.
Queer - Ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker men i grunden är ett ifrågasättande av
heteronormen. Många ser sin könsidentitet och/eller sin sexualitet som queer. Queer kan innebära en önskan
att inkludera alla kön och sexualiteter eller att inte behöva identifiera/definiera sig.
Rasifiering - Rasifiering är processen av sociala konstruktioner som tilldelas en person baserat på stereotyper
och fördomar kopplat till henoms utseende och bakgrund. Med andra ord är ”ras” inget någon människa
automatiskt tillhör utan något som tillskrivs en grupp utifrån stereotyper och fördomar.
Rasism - Rasism innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot personer baserat
på fördomar om att människan är uppdelad i olika raser.
Religion eller annan trosuppfattning - Diskrimineringsgrund som omfattar olika religioner och åskådningar
men inte filosofiska eller politiska åsikter.
Sexism - Förtryck och nedvärdering med grund i en persons fysiska kön, könsidentitet, könsuttryck eller
könstillhörighet.
Sexuell läggning - Definition enligt diskrimineringslagen: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning.
Tolerans - Att tolerera någon innebär att någon med makt bestämmer vem som ska tolereras och har därmed
även makten att bestämma vem som inte ska tolereras. Den som tolereras får därmed inkluderas på någon
annans villkor.
Transfobi - Transfobi innebär negativa attityder, irrationell rädsla, hat och/eller diskriminering mot
transpersoner med andra ord personer som bryter traditionella könsnormer.
Transperson - Ett paraplybegrepp på personer som inte följer normerna för könsidentitet/-er eller könsuttryck.
Exempel på transpersoner är transvestiter, transexuella, intergender m.fl. Motsats till cis-person.
Transsexuell - När det kön en tilldelas vid födseln inte överensstämmer med det kön en identifierar sig med. En
del har en önskan att korrigera sitt kön med hjälp av hormoner och kirurgi.
Transvestit - Person som uttrycker kön enligt de sociala förväntningarna på motsatt kön.
Vithetsnorm - Samhälleliga normer som innebär att det ses som positivt, eftersträvansvärt och normalt att vara
vit. I en vithets normativ kontext är således personer av annan hudfärg eller annan/andra etnicitet/-er
normbrytare.
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2016-01-01
-2016-12-31

2015-01-01
-2015-12-31

1 337 098
5 441
1 342 539

1 178 591
0
1 178 591

-371 601
-425 298
-609 268
-1 406 167
-63 628

-100 337
-552 770
-524 487
-1 177 594
997

Resultat efter finansiella poster

15
-478
-463
-64 091

0
-770
-770
227

Resultat före skatt

-64 091

227

Årets resultat

-64 091

227

Resultaträkning

Not

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter

1

Rörelsens kostnader
Varuinköp
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Rörelseresultat
Resultat från finansiella poster
Övriga ränteintäkter
Räntekostnader

1

RFSL Borås (Libérté)
Org.nr 864501-9699

2 (4)

2016-12-31

2015-12-31

19 309

9 355

215 800
41 504
2 246
259 550

281 800
2 016
2 219
286 035

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

234 790
513 649

304 781
600 171

SUMMA TILLGÅNGAR

513 649

600 171

514 445
-64 091
450 354

514 217
227
514 444

12 833
4 245
20 868
25 349
63 295

7 429
4 352
40 195
33 751
85 727

513 649

600 171

Ställda säkerheter

Inga

Inga

Ansvarsförbindelser

Inga

Inga

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager m m
Handelsvaror
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
Årets resultat

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Aktuella skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

RFSL Borås (Libérté)
Org.nr 864501-9699

3 (4)

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
De redovisningsprinciper som tillämpas överensstämmer med bokföringslagen och god redovisningssed.
Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed.
Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.
Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Noter

Not 1 Verksamhetsområden
Vissa av kostnaderna är inte exakt hänförliga till respektive verksamhetsområde utan fördelning har skett
procentuellt.

Rättighet
Bidrag
Lokalkostnad
Övriga kostnader
Personal

HSN
Bidrag HSN
Lokalkostnad
Övriga kostnader
Personal

HIV
Närhälsan HIV
Lokalkostnad
Övriga kostnader
Personal

2016

2015

0
0
0
0
0

210 000
-41 248
-86 725
-83 089
-1 062

349 800
-93 334
-76 785
-183 707
-4 026

331 800
-43 909
-120 836
-165 025
2 030

0
0
0
0
0

350 000
-57 922
-105 290
-190 917
-4 129
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Social verksamhet / Föreningsverksamhet
Bidrag Borås stad
Festverksamheten
Medlemsavgifter
Utbildning
Newcomers
Övrig försäljning material
Lokalkostnad
Personal
Varuinköp festverksamheten
Varuinköp social verksamhet
Övriga kostnader

Pride
Borås Pride
Lokalkostnad
Personal
Artister/föreläsningar/material

Borås

Oscar Undevall Larsson
Ordförande

Teddi Gelander
Vice ordförande

Magnus Cramer
Kassör

Daniel Karlsson
Ledamot

Sahel Mustafa
Ledamot

Stina Nilsson
Ledamot

Barney Fyman
Ledamot

Lii Karlberg
Ersättare

Revisorspåteckning
Min revisionsberättelse har lämnats

Peter Emanuelsson
Auktoriserad Revisor

225 000
71 383
22 285
92 400
7 000
39 289
-92 667
-181 854
-36 223
-16 285
-116 257
14 071

200 000
59 727
8 265
18 800
0
0
-72 504
-84 387
-23 665
-40 057
-62 791
3 388

529 950
-47 334
-238 260
-318 492
-74 136

0
0
0
0
0
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Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00029 2.4.4.2

En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25
år - Hälsoslanten
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att inrätta en Hälsofrämjande fond som
kallas ”Hälsoslanten”. Hälsoslanten beräknas kosta ca 75 000 kr/år.

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2015 fritids- och folkhälsoförvaltningen i
uppdrag att inrätta ”En hälsofrämjande fond för ungdomar mellan 13 och 25 år
som önskar söka medel för t.ex. aktiviteter, material, föreläsare eller
studiebesök”.
Förvaltningen är positiv till inrättandet av en Hälsofrämjande fond.
Förvaltningen har tillsammans med Ungdomsrådet bildat en arbetsgrupp och
tagit fram kriterier för fonden som bifogas utlåtandet. Kulturförvaltningens
”En snabb slant” har varit modell för Hälsoslanten för att underlätta för
sökanden samt att det är en beprövad metod.

Beslutsunderlag
1. Kriterier för Hälsoslanten

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Hälsoslanten
Vem kan söka

Unga mellan 13-24 (25) år som bor eller verkar i Borås kommun.
Är du under 18 år krävs målsmans underskrift.
Vad kan man söka för

Aktiviteter som riktar sig till andra unga i Borås stad och vara synligt
Aktiviteter som inriktar sig mot rörelse och hälsa (saker som göra att du mår bra).
Arrangemanget skall vara drogfritt
Arrangemanget skall verka för

Gott kamratskap
Allas lika värde
Motverka mobbning och utanförskap
Vad kan man inte söka för

Kommersiella arrangemang
Ordinarie föreningsverksamhet
Slutna sällskap
Ej gå till lön eller uppehälle
Skolarbeten
Kulturarrangemang, de hänvisas till Kulturförvaltningens bidrag ”En snabb slant”.
Övrigt

Maxsumma 7 500 kr.
Ansökningsförfarandet börjar med ett coachande samtal.
Man kan söka under hela året. Man kan söka en gång för ett arrangemang.
Redovisning/uppföljning
Kort beskrivning över hur det gick. Ev. dokumentation (bilder).
Budget 75 000 kronor.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00003 3.6.8.0

Erik Hang
Handläggare
033 357435

Enhetligt passersystem för idrott- och
fritidsanläggningar
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer till Lokalförsörjningsnämnden att
påbörja en förstudie alternativt ett program för att skapa ett enhetligt
passersystem för stadens idrotts- och fritidsanläggningar.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen vill tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, med Lokalförsörjningsförvaltningen som
projektägare och samordnare, utreda möjligheterna till ett enhetligt
passersystem på våra idrotts- och fritidsanläggningar.
Ärendet i sin helhet
Ett låssystem eller, bättre uttryckt, ett passersystem för idrott- och
fritidsanläggningar har flera uppgifter. Det viktigaste är att ge behöriga tillträden
till dessa anläggningar vid överenskommen tidpunkt. Ett annat är att stoppa
icke behöriga eller icke önskvärda personer från att komma in.
Tidigare har fokus varit på att ge tillträde till anläggningarna och inte så mycket
på att utestänga obehöriga. Utvecklingen i samhället har gjort att det blir mer
och mer viktigt att bara ge behöriga tillträden till anläggningar, för att skydda
allt från personer till ekonomiska värden.
En större fokusering på att stoppa obehöriga får däremot inte ske på bekostnad
av möjligheten för de behöriga att smidigt komma in till anläggningarna. Ett
passersystem måste kunna lösa bägge uppgifterna.
Förr om åren har personal åkt ut på morgonen och låst upp, för att sedan på
kvällen komma tillbaka och låsa dessa. Det förekommer endast i begränsad
omfattning idag, mest som nödlösning vid krånglande lås. Åkandet fram och
tillbaka för att låsa upp och låsa löstes med att dela ut nycklar till framförallt
föreningar. Med åren har personer kommit och gått i föreningarna och ingen
vet hur många nycklar som är på drift. Det har förekommit att personer vistats i
hallar och även skadegörelse utan att någon vet hur de tagit sig in. Personal från
Servicekontoret bär nu överfallslarm när de åker ut till idrotts- och
fritidsanläggningar på grund av osäkerheten vad som kan möta dom.
Idag finns det ett antal olika låssystem och passersystem på anläggningarna,
med nycklar, taggar eller passerkort. Något system hanteras av oss på Fritids-

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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och folkhälsoförvaltningen, några av Servicekontorets vaktmästare i
Boråshallen, Kransmossen samt Borås Arena, något av Securitas. På skolorna är
det ofta vaktmästarna som hanterar gymnastikhallarnas låssystem och taggar
eller passerkort. Vissa system fungerar dålig och kräver mycket manuellt
hanterande med dagliga utryckningar för att få det att fungera. Det är därför
näst intill omöjligt att få till en bra och rationell lösning på hanteringen av
taggar/kort med dagens olika passersystem. Detta medför att föreningarna
ibland har problem med att komma in till idrotts- och fritidsanläggningar.
Ett passersystem måste även fungera ihop med vårt bokningssystem för
idrottshallarna. När en tid är bokad i hallen ska passersystemet automatiskt få
en signal om det och öppna dörren för rätt person, som identifierar sig med en
tagg eller magnetkort. Personer och föreningar som hyr endast vid enstaka
tillfällen ska helst kunna få en engångskod, för att slippa hanteringen av taggar
eller kort. Fysiska nycklar bör undvikas i största möjligaste mån. En borttappad
eller stulen nyckel kan medföra att hela låssystemet måste bytas ut.
Om samtliga idrott- och fritidsanläggningar hade samma passersystem, vore det
lättare och säkrare för föreningarna att boka tider och kunna använda
anläggningarna. Samma tagg eller kort kan fungera överallt och taggar/kort som
eventuellt förkommit kan smidigt stoppas. Det är dessutom mycket enklare att
upprätthålla en hög funktionssäkerhet samt smidigare och billigare att hantera
taggarna/korten. En enklare jourverksamhet gentemot de som bokat tider om
något skulle hända blir också enklare att organisera.
Säkerhetsmässigt är det viktigt för både föreningar och personal att ha ett väl
fungerande passersystem för att de ska kunna känna sig säkra när de kommer
till och är i en idrotts- och fritidsanläggning. Endast behöriga ska kunna komma
in och det på deras bokade tider. Passersystemet registrerar dessutom vilken
tagg/kort som öppnat dörren, vilket underlättar vid till exempel skadegörelse
eller funktionsproblem.
Ett enhetligt passersystem för idrotts- och fritidsanläggningar ger alltså ett antal
fördelar för allmänheten och föreningar som bokar och använder
anläggningarna. Kombinerat med bokningssystemet blir bokningen enklare,
tillgängligheten till anläggningarna bättre och säkerheten högre. För fritids- och
folkhälsoförvaltningens del blir bokningen och all hanteringen runt den enklare
och bättre.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00022 3.6.7.25

Ansökan om fortsatt stöd till Camp Elfsborgs
Flickakademi
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 75 tkr till IF Elfsborgs satsning på
Flickakademin under 2018. 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.
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.
Under det första året av Akademins satsning deltog 12 föreningar. Till det andra
året tillkom ytterligare tre föreningar och inför det fjärde året har nu 14
föreningar anslutit sig till den gemensamma satsningen.
Inför det fjärde året har också Akademin tillsatt en visionsgrupp, i syfte att ta
fram en handlingsplan för ett gemensamt damlag 2019. 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. Verksamheten är
startad och medel söks nu för de två kommande åren; 2018-2019.
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.

Beslutsunderlag
1. Föreningens ansökan

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Camp Elfsborg Flickakademi 2014-2017 och fortsättningsvis.
Första årets verksamhet i Flickakademin var ett språng ut i det okända. Nu skulle något helt nytt
sättas på fotbollskartan i Borås och ingen visste hur, eller var det skulle landa.
Under ledning av vår duktiga och engagerade upphovsman, Claes Palmqvist, och flera andra
engagerade och duktiga personer inom Borås föreningsliv, lyckades vi starta upp och genomföra ett
bra inledningsår. Ca 60 tjejer födda 98-00 blev antagna till detta års akademi.
Det blev regelbundna träningar, ett träningsläger, individuella uppföljningssamtal, ledarutbildning,
föreläsningar och ett antal träningsmatcher för tjejerna.

År två antogs ca 50 tjejer födda 98-01. Nu var målsättningen att genomföra samma verksamhet.
Detta gjorde vi, tjejerna fick bra träningar, ett fantastiskt träningsläger, bra föreläsningar,
ledarutbildning, träningsmatcher och diskussioner fördes även om hur vi kan vidareutveckla
Flickakademin. Vårt eget önskemål om att kunna spela tävlingsmatcher och mäta oss med andra lag,
stod högt även på tjejernas önskelista. Detta har framkommit i de enkäter vi skickats ut. Dock sjönk
träningsnärvaron gradvis under året och ett av våra fokusområden inför år tre var hur vi skulle
upprätthålla en hög närvaro.
Vi analyserade och ansåg att en del deltagare inte hade de ambitioner som krävs för att prioritera de
träningar och möjligheter som erbjuds inom akademin.

År tre skärpte vi kraven på de ansökande och antagningarna började även att inkludera återkoppling
med ledare i det egna laget, för att försäkra oss om att de som antogs till akademin är rätt personer,
med höga ambitioner inom sin fotboll. Detta år var inbjudan öppen för tjejer födda 00-02. I
verksamheten under året hade vi endast tjejer födda 01-02 som deltagande, så de äldre valt att avstå
akademin ett tredje år.
Att skärpa kraven och intervjua ledare visade sig vara riktigt lyckat och gav positivt utslag direkt.
Träningsnärvaron under året var mycket hög och tjejerna har även bibehållit hög närvaro i sina
medlemsklubbar, vilket var ett av kraven vi ställt på dem.
Verksamheten har under år tre utökats att under 2017 även bestå av specialistträning i tillslag, med
inhyrd expert, samt en träningsturnering i Örby. Utöver detta, så tog vi även steget att anmäla två lag
till en tävlingscup i Vänersborg. För att kunna genomföra den på ett korrekt sätt, så skrevs samtliga
tjejer över till IF Elfsborg och sedan tillbaka till sina ursprungliga föreningar efter cupen.
Cupspelet var mycket uppskattat bland tjejerna och resultatmässigt tog sig båda lagen långt inom
turneringen, det blev bland annat en fin bronsplats för det äldre laget i F16/17-klassen (som bestod
av 15/16-åringar).
Inför fjärde året planerar vi att upprätthålla den höga standard vi lyckats få upp under tredje året.
Även nu har vi ställt höga krav på de ansökande och vi har antagit totalt 63 tjejer födda 01-04. Vi
valde att sänka antagningsåldern ett år, då vi insett att tjejer i mycket högre grad engageras i
seniorspel tidigare än killar och att deltagande i akademin bör starta ett år tidigare. Vi anser att ett
deltagande i akademin fortfarande skall vara treårigt och avser att fasa ut de äldsta på ett naturligt

sätt efter sitt tredje år. Vi tror att detta, i kombination med övriga aktiviteter, kommer att bibehålla
en hög träningsnärvaro i akademin och klubblag och en starkare utveckling hos individen.

Beträffande engagemang från medlemsföreningar, så var vi från starten 12 föreningar, vilket inför
andra året blev totalt 15, då även Toarpsalliansen valt att gå med. Det treåriga avtalet har nu löpt ut
och ett nytt avtal är utskickat. Ett avtal som löper på två år i taget, med en uppsägningstid på ett år.
Endast en förening, Äspereds IF, har meddelat att de inte avser att fortsätta med samarbetet inom
akademin. Samtliga av de mest aktiva föreningarna inom akademin avser att fortsätta och bland de
övriga har vi fått positiva besked från några och avvaktar svar från ytterligare någon förening, så det
ser ut som om vi har ett fortsatt starkt stöd bland våra medlemsföreningar.

Budgeten inför 2018 har också setts över. Bidragen från er har haft en stor betydelse i vår
verksamhet och kommer även fortsättningsvis att vara enormt värdefullt för oss, även om vi också
kommer att försöka knyta till oss ytterligare några sponsorer under året, för att kunna finansiera vår
utökade verksamhet och även kunna låta årets deltagare åka på cup.

Inför vårt fjärde år har vi också tillsatt en visionsgrupp. Denna grupp har som syfte att under året,
tillsammans med IF Elfsborg, se över en handlingsplan för hur vi tillsammans skulle kunna starta upp
ett gemensamt damlag till 2019. Det är fortfarande ett av akademins mest prioriterade mål, att Borås
inom en snar framtid skall ha ett elitlag inom damfotbollen.

Vi har under våra tre första år varit oerhört tacksamma för ert stöd från Borås Stads sida. Då vi nu
avser att förfina vår verksamhet ytterligare under de kommande åren, så hoppas vi att ni inom Borås
Stad vill vara med på vår resa under de kommande två åren, med förhoppning om att vi kan ansöka
om förnyat bidrag även efter dessa två år.

Vänliga Hälsningar
Linda Steen, ordförande i Camp Elfsborgs flickakademi.
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Fritids- och folkhälsonämnden
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Produktionsskolan implementeras i Brygghusets
ordinarie verksamhet
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att under
2018 få ta del av 475 000 kr av nämndens egna kapital. Ianspråktagandet gäller
enbart under 2018, inför kommande år kommer arbetet att budgeteras inom
nämndens hela ansvarsområde.
Sammanfattning
Det nyligen avslutade (2017-11-30) sociala investeringsprojektet
”Produktionsskolan” har utvärderats av två oberoende utvärderingsföretag, där
båda företagen visar på stora förtjänster för såväl individ som för Borås Stad.
Av den anledningen vill Fritids- och folkhälsonämnden permanenta
verksamheten i en mindre skala och göra den till ett naturligt inslag i
Brygghusets vardag.
Målet och syftet är att utifrån Borås Stads vision om att utveckla ett hållbart
koncept, alternativt en modell för minskad ohälsa och minskat bidragsberoende
hos unga, 19-29 år, som lever i ett utanförskap. Genom det ekonomiska stödet
kan Brygghuset anställa en handledare som i sin tur kan arbetsleda upp till fyra
personer från målgruppen.
Utvärderingen av det treåriga arbetet redovisades på nämndens decembermöte,
vilket innebar att vi inte kunde förutse resultatet och ta hänsyn till kostnaden i
den ordinarie budgeten för 2018.
Arbetet förutsätter en nära samverkan med Arbetslivsnämnden, då
arbetstagarna rekryteras från Jobb Borås. Verksamheten ska ses som en
arbetsmarknadsåtgärd som sker utöver men integreras i den ordinarie
verksamheten.
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Ärendet i sin helhet
Under perioden 2014-11-18 – 2017-11-30 har enheten Brygghuset bedrivit ett
socialt investeringsprojekt kallat Produktionsskolan med metoden Ung till Ung.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i ett upplevelsebaserat lärande och att
arbeta i skarpt läge – ”learning by doing”. Ingenting ska vara på låtsas. Att få
växa med uppgift och ansvar samt bidra med sin kompetens i en kreativ och
levande verksamhet, har visat sig vara grundläggande för individens framgång.
Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har
ökat och deltagarna har stakat ut en ny riktning och närmat sig den reguljära
arbetsmarknaden och/eller studier. 39 deltagare har fullföljt projektet. 82% av
deltagarna är i arbete, studier eller i annan arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga
deltagare har uppnått syftet att vara med i projektet och utvecklat sin förmåga
att arbeta i ”skarpt” läge. Närvaron har legat på 83% av deltagarnas
anställningsgrad.
Payoff (utvärderingsföretag) konstaterar att Produktionsskolan på ett effektivt
sätt utvecklat en modell som gör skillnad på riktigt. Projektet lever väl upp till
Borås Stads övergripande ambition med att bryta ett utanförskap genom att
satsa på sociala projekt.
Målgruppen satte innan projektet ett tungt avtryck i ekonomin, genom att vara
beroende av försörjningsstöd och resurskrävande insatser från Borås Stad och
till viss del från vården. Produktionsskolan har på ett effektivt sätt stöttat
deltagarna så att de i stor utsträckning har blivit individer som klarar av att
försörja sig själva och mår bättre.
Payoff konstaterar att återbetalningstiden för Borås Stad är 12 månader och för
samhället 20 månader.
Vok (ett annat utvärderingsföretag) har mätt effekten av vilken påverkan
projektet har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har genomförts som
sedan legat till grund för att göra ett förenklat social-ekonomiskt bokslut baserat
på SROI-metoden (social avkastning på investeringen). Vok konstaterar att
SROI-värdet är 1,37:1, vilket innebär att projektet har genererat mer tillbaka i
värde och att Produktionsskolan har varit väl investerade pengar.
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Arbetslivsförvaltningen,
som ser arbetet som en naturlig utveckling av det tidigare projektet. Jobb Borås
och Brygghuset kommer att arbeta i nära samverkan. Dock är Borås Stad
beroende av Arbetsförmedlingen och dess möjligheter att anvisa personer med
aktivitetsersättning eller liknande.
Beslutsunderlag
1. Brygghusets egen Slutrapport
2. Payoff:s utvärdering
3. Vok:s utvärdering
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00160 106

Redovisning av inkomna synpunkter januari-december
2017
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna
synpunkter för januari – december 2017 och översända den till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Under 2017 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in 48st synpunkter.
Jämfört med tidigare år har förvaltningen fått in fler synpunkter, men den
största anledningen till det är att förvaltningen utökades efter Borås Stads
omorganisation.
Likt tidigare år är det de kommunala badplatserna och motionsspåren som fått
flest synpunkter. Det är oftast trasig belysning eller någon annan lättare åtgärd
som det rör.
Andra vanliga synpunkter är öppettiderna på våra badhus, mötesplatser eller
den öppna ungdomsverksamheten.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden,
januari – december 2017
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2017
Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning
1 Inledning ..................................................................................................... 3
2 Antal inkomna synpunkter Januari – December 2017 ............................ 3
3 Fördelning kommungemensamma kriterier............................................. 3
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier ............................................................ 3

4 Ständiga förbättringar ................................................................................ 4
5 Avslutade synpunktsärenden ................................................................... 4
6 Synpunktsrutinen ....................................................................................... 4
7 Vidarebefordrade ärenden ......................................................................... 4

Fritids- och folkhälsonämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017

2(4)

1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2017, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Antalet inkomna synpunkter har ökat jämfört med samma period förra året. Förklaringen är bland
annat att förvaltningen blivit nästintill dubbelt så stor med nya verksamheter så som öppen
ungdomsverksamhet och mötesplatser.

2 Antal inkomna synpunkter Januari –
December 2017
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Anläggningsenheten

25

Trasig belysning vid motionsspår och badplatser

Mötesplatser och öppen
ungdomsverksamhet

11

Synpunkter på öppettider, beröm Norrbyhuset

Badenheten

8

Öppettider

Förvaltningsövergripande

2

(varav 1 test)

Folkhälsoenheten - Träffpunkt
Simonsland

1

Föreningsenheten

1

Totalt för förvaltningen

48

3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm H2
2017

Fråga H2
2017

Förslag H2
2017

Klagomål
H2 2017

Utfall H2
2017

Bemötande

4

0

0

0

4

Fysisk miljö

0

2

10

22

34

Information

0

6

1

3

10

Tjänster

0

0

0

0

0

Totalt

4

8

11

25

48

Verksamhetsmått

Fritids- och folkhälsonämnden, Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2017

3(4)

4 Ständiga förbättringar
5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2017

46

2

48

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Förvaltningen har till större delen följt
synpunktsrutinen. Då det nya synpunktssystemet
Infracontrol infördes valde förvaltningen skapa egna
lathundar för att underlätta arbetet för handläggarna.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

0
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00008 3.1.2.25

Yttrande över riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker Remissen ”Riktlinjer för
trädvårdsarbete i Borås stad” och översänder yttrandet till Tekniska nämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Remissen ”Riktlinjer för
trädvårdsarbete i Borås stad” och vill samtidigt poängtera ett socialt
hänsynstagande utifrån trygghetsaspekten. Det övergripande målet för
riktlinjerna är att stadsnära träd i Borås Stad skall skyddas och bevaras, samt ges
förutsättningar för att vara vitala och säkra. Samtidigt måste det ske i en
balansgång mellan människors upplevda känsla av trygghet och säkerhet. Alltför
tät växtlighet kan i sin tur innebära oönskade effekter utifrån trygghetsaspekten.
Riktlinjerna nämner att äldre träd och trädmiljöer ska bevaras då de har både
biologiska, estetiska, historiska och pedagogiska värden.
Fritids- och folkhälsonämnden vill också understryka vikten av stadsnära träd
och trädmiljöer sett ur ett hälso- och folkhälsoperspektiv. Forskning visar att
grönska förbättrar både den fysiska och mentala hälsan.
Riktlinjerna nämner också att Borås Stad skall verka för att skapa en ökad
kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva verkan på stadsmiljön.
Här är det önskvärt att staden samtidigt också arbetar för en ökad kunskap om
grönskans positiva verkan på hälsan.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över de av
Tekniska förvaltningen framtagna ”Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad”.
Det övergripande målet för riktlinjerna är att stadsnära träd i Borås Stad skall
skyddas och bevaras, samt ges förutsättningar för att vitala och säkra.
Riktlinjerna nämner att äldre träd och trädmiljöer ska bevaras då de har både
biologiska, estetiska, historiska och pedagogiska värden.
Fritids- och folkhälsonämnden vill också understryka vikten av stadsnära träd
och trädmiljöer sett ur ett hälso- och folkhälsoperspektiv. Forskning visar att
grönska förbättrar både den fysiska och mentala hälsan. Under de senaste åren
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har flera forskningsprojekt studerat sambandet mellan vistelse i natur och
psykisk hälsa och funnit att grönska bland annat ökar det mentala
välbefinnandet, förbättrar förmågan till uppmärksamhet, samt sänker puls och
blodtryck. Bevarandet av träd och grönska, speciellt i Borås innerstad, är därför
mycket viktigt.
Riktlinjerna nämner också att Borås Stad skall verka för att skapa en ökad
kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva verkan på stadsmiljön.
Här är det önskvärt att staden samtidigt också arbetar för en ökad kunskap om
grönskans positiva verkan på hälsan.
Beslutet expedieras till
1. Tekniska förvaltningen, tekniska@boras.se

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Dnr 2017/647 630

Anton Spets, 033-35 74 22
anton.spets@boras.se

Riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad
Beståndet av stadsnära träd i Borås Stad ska skyddas och
bevaras, samt ges förutsättningar för att förbli vitalt och säkert
Det övergripande målet för trädvårdsarbete i hela Borås Stad och för träd och
trädmiljöer på kommunal mark är att Beståndet av stadsnära träd i Borås Stad
ska skyddas och bevaras, samt ges förutsättningar för att förbli vitalt och säkert.
Riktlinjerna syftar även till ett antal delmål där metoder och tillvägagångssätt
presenteras samt till förslag och behov av fortsatt arbete.
Betydelsefulla träd och trädmiljöer ska skyddas och bevaras

Äldre träd eller trädmiljöer ska bevaras då de har stora biologiska-, estetiska-,
historiska- och pedagogiska- värden. Med varje enskilt äldre och större träd som
går förlorat försvinner också dessa unika- och ekonomiska värden. Därför är
skyddet på individnivå mycket viktigt.
För Borås Stad karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse ska skyddas. Exempel på sådana
är almarna vid Hemgården på Allégatan, tallarna i stadsdelarna Byttorp och
Tullen samt almarna i stadsdelen Norrby. Vid exploatering och detaljplanering
av områden ska värdefulla befintliga träd och trädmiljöer kartläggas, skyddas
och bevaras.
Träd på kommunal mark får aldrig fällas eller beskäras utan tillstånd. Mer
information om när Borås Stad fäller resp. inte fäller träd finns att läsa på
boras.se/bobyggaochmiljo/boendemiljo/nedtagningavtradpaparkochnaturmark
Träd ska skyddas vid markanvändning ovan och under jord

Tillräckligt med utrymme under och runt träd ska reserveras vid markarbeten.
Med tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt
trädet.
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Träd ska skyddas vid evenemang som riskerar att skada träden mekaniskt eller
genom markkompaktering.
Trädens behov av livsrum ska beaktas vid detaljplanering, projektering
och genomförande

Träd ska beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt
nå naturlig slutstorlek för sin art. För det krävs tillräckligt med utrymme både
ovan och under mark.
Befintliga träds vitalitet ska behållas och vid behov förbättras

Trädinvesteringar skall förvaltas så att nyetablerade lika väl som befintliga träd
trivs och utvecklas optimalt. Gröna ytor där träden kan erbjudas goda livsrum
ska i mesta möjliga mån bibehållas.
Borås Stads trädskötsel ska ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och
egendom.
Intresset för och kunskapen om träd ska ökas/förbättras hos
allmänheten, förvaltningar och entreprenörer

Borås Stad ska verka för att skapa en ökad kunskap och ett ökat intresse för
träd och deras positiva verkan på stadsmiljön. En process som leder till en ökad
förståelse för träd och dess värde samt att färre träd skadas och fälls i samband
med exploatering och byggnation. Exempel på en sådan insats kan vara
tävlingen ”Årets träd i Borås” som instiftades 2017.

Behov av fortsatt arbete

En trädvårdsplan bör tas fram med verksamheter och metoder för att nå
uppställda mål. Planen bör bland annat innehålla:
- Inventering av befintligt trädbestånd i park- och gatumark
- Återplanteringsplan
- Typritningar och exempelskisser
- Utveckling av stadens gröna strukturer
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00028 212

Yttrande över Översiktsplan för Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Översiktsplan för Borås och skickar
beslutet med synpunkter på ändringar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till den nya översiktsplanen och dess
övergripande strategier. I en översiktsplan är det viktigt att man lyfter fram de
spelregler som gäller för utvecklingen av staden. Här pekas flera
utvecklingsområden ut, vilket är positivt för framtida etableringar.
Urbana stråk är ett begrepp som används i översiktsplanen och behöver
förtydligas. I en alltför tät stad som saknar liv och rörelse minskar tryggheten
och möjligheterna att mötas över gränserna.
Borås är en bostadssegregerad stad och stora behov finns att utveckla många
bostadsområden med underrepresenterad bebyggelse- och upplåtelseform.
För såväl hälsa som miljö är det viktigt att infrastrukturen fungerar. Till
serviceorterna Fristad, Viskafors och Sandared skulle det vara positivt om man,
i ett långsiktigt perspektiv, utvecklar en tätare spårtrafik till och från centrum.
I dokumentet vill vi lyfta följande förbättringar.
- I kapitlet Byggstenar tar man avstamp i lokala, regionala och nationella
mål. Dock saknas kopplingar till Agenda 2030 och de 17 globala målen
för hållbar utveckling.
- På sidan 19 läggs det nationella folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen"
till.
- Trygghetsperspektivet lyfts in under rubriken "Tät och blandad
bebyggelse har många fördelar".
- På sidan 34, kompletteras texten med: I den nyligen framtagna spåroch lederutredningen påpekas att ett ordnat friluftsliv i det närmsta
saknas på södra sidan av staden. Det nya friluftsområdet vid
Kristineberg/Gässlösa samt det kommande naturreservatet vid Bråt
kommer att vara mycket viktiga för de som bor i södra delarna av
centrala Borås.
- Kartorna som visar Pickesjön behöver utökas till att omfatta hela
naturområdet ned mot regementet, samt sträcka sig mot väster och
innefatta hela sjöområdet..
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Kartan på sidan 42 behöver kompletteras med ett lager som pekar ut
viktiga samband/kopplingar/passager/stråk för människan.
Beskrivningarna för de olika serviceorterna bör vara upplagda på
samma sätt.
För serviceorterna Sandared och Dalsjöfors saknas uppgifter om viktiga
grön/friluftsområden.

Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till den nya översiktsplanen och dess
övergripande strategier. I en översiktsplan är det viktigt att man lyfter fram de
spelregler som gäller för utvecklingen av staden. Här pekas flera
utvecklingsområden ut, vilket är positivt för framtida etableringar. Särskilt
intressanta är områdena Knalleland-Sjöbo och den strategiska planen där med
tanke på Kraftsamling Sjöbo, Gässlösaområdet och uppdraget att upprätta ett
naturreservat samt Pantängen/Getängen och dess omvandling nära det
natursköna Rya Åsar. Förvaltningen ser även positivt på planerna på att
utveckla verktyg för sociala konsekvensanalyser.
Urbana stråk är ett begrepp som används i översiktsplanen och behöver
förtydligas. I en alltför tät stad som saknar liv och rörelse minskar tryggheten
och möjligheterna att mötas över gränserna. De nyligen byggda bostadsrätterna
längs Druveforsvägen saknar verksamhetslokaler i bottenvåningen, vilket skulle
ha stärkt och givit liv åt stråket mot centrum. När staden växer är det även
viktigt att avsätta mark för evenemangsområden och aktivitetsplatser.
Borås är en bostadssegregerad stad och stora behov finns att utveckla många
bostadsområden med underrepresenterad bebyggelse- och upplåtelseform. I
områden med övervägande villor och radhus skulle man behöva planera för
hyres- och bostadsrätter och i områden med hyreslägenheter det motsatta.
För såväl hälsa som miljö är det viktigt att infrastrukturen fungerar. Till
serviceorterna Fristad, Viskafors och Sandared skulle det vara positivt om man,
i ett långsiktigt perspektiv, utvecklar en tätare spårtrafik till och från centrum.
Stationsområdena blir då noder där man byter från gång, cykel eller bil, till tåg.
I dokumentet vill vi lyfta följande förbättringar.
I kapitlet Byggstenar tar man avstamp i lokala, regionala och nationella mål.
Dock saknas kopplingar till Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar
utveckling.
På sidan 19 lyfter man ett antal nationella mål. Här skulle vi vilja att det
kompletterades med det nationella folkhälsomålet "Att skapa samhälleliga
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen". Även på
sidan 23 i texten under rubriken Hälsosamma miljöer behöver formuleringen
ändras till "God folkhälsa handlar ur planeringsperspektiv om att skapa
förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.”
Under rubriken "Tät och blandad bebyggelse har många fördelar" på sidan 20
behöver man lyfta trygghetsperspektivet. Sista meningen i stycket (Att bygga en
tätare stad...) skulle kunna kompletteras med och främjar trygghet.
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Vänstra rutan på sidan 34, kompletteras med: I den nyligen framtagna spår- och
lederutredningen påpekas att ett ordnat friluftsliv i det närmsta saknas på södra
sidan av staden. Det nya friluftsområdet vid Kristineberg/Gässlösa samt det
kommande naturreservatet vid Bråt kommer att vara mycket viktiga för de som
bor i södra delarna av centrala Borås.
Vad gäller kartorna på sidan 35, 42, 57, 59 bör rastret för
rekreationsområde/naturområde omkring Pickesjön utökas till att omfatta hela
naturområdet ned mot regementet, samt sträcka sig mot väster och innefatta
hela sjöområdet med bland andra Västersjön, Bosjön och Äktasjön.
Kartan på sidan 42 visar på viktiga park-, rekreations- och naturområden i
staden. Den visar också på viktiga samband/kopplingar för djur/växter. Kartan
behöver kompletteras med ett lager som pekar ut viktiga
samband/kopplingar/passager/stråk för människan.
I beskrivningarna för serviceorterna Fristad och Viskafors finns förtydliganden
om viktiga grön/friluftsområden, detta saknas för Sandared och Dalsjöfors.
Beskrivningarna för de olika serviceorterna bör vara upplagda på samma sätt.

Beslutsunderlag
1. Översiktsplan för Borås, utställningsförslag
2. Samrådsredogörelse
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2017-11-21

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2013-00272
212

Remiss: Utställning av översiktsplan för Borås
Ett förslag till ny översiktsplan för Borås har upprättats. Alla kommuner ska ha
en aktuell och kommuntäckande översiktsplan. I översiktsplanen ska
kommunen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,
vilken hänsyn som ska tas till allmänna intressen och hur man tänker tillgodose
riksintressen och miljökvalitetsnormer.
Förslaget var på samråd 30 januari – 30 april 2017. Utifrån de synpunkter som
kom in under samrådet har förslaget omarbetats. Kommunstyrelsen tog den
20 november beslut om att skicka förslaget på utställning. Förslaget sänds på
remiss till statliga myndigheter, grannkommuner och andra berörda.
Allmänheten kan ta del av förslaget på kommunens hemsida, i Stadshuset och i
Kulturhuset. Vem som helst är välkommen att skriftligen lämna synpunkter på
förslaget.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 26 januari
2018. Remissvaren skickas i elektronisk form till boras.stad@boras.se, gärna i
både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens
namn. Ange diarienummer KS 2013-00272 och remissinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i normalfallet
att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det
beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Handlingar
Planförslag, miljökonsekvensbeskrivning samt samrådsredogörelse.
Samtliga remisshandlingar finns för nedladdning på boras.se/oversiktsplan
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanerare, Stadsledningskansliet
sebastian2.andersson@boras.se033 357098

Kommunstyrelsen
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Remissinstanser
Statliga myndigheter/bolag

Länsstyrelsen i Västra Götaland

Mölndals Stad

Trafikverket

Göteborgs Stad

Vattenfall

Härryda kommun

Försvarsmakten

Alingsås kommun

Luftfartsverket

Nämnder/bolag Borås Stad

Svenska kraftnät

Arbetslivsnämnden

Energimyndigheten

Fritids- och folkhälsonämnden

Polismyndigheten

Förskolenämnden

Sveriges Geologiska Undersökning

Grundskolenämnden

Statens Geotekniska Institut

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Post- och telestyrelsen
Skogsvårdsstyrelsen i Västra
Götaland
Lantmäterimyndigheten Borås Stad
Högskolan i Borås

Individ- och
familjeomsorgsnämnden
Kulturnämnden
Lokalförsörjningsnämnden
Miljö- och konsumentnämnden

Regionala organisationer

Boråsregionen/Sjuhärads
kommunalförbund

Servicenämnden
Samhällsbyggnadsnämnden

Göteborgsregionens
kommunalförbund

Sociala omsorgsnämnden

Västra Götalandsregionen

Vård- och äldrenämnden

Västtrafik

AB Bostäder

Tekniska nämnden

Grannkommuner

Borås Borås TME

Bollebygds kommun

Borås djurpark AB

Herrljunga kommun

Borås Energi och Miljö AB

Marks kommun

Borås Elnät AB

Svenljunga kommun

Bors kommuns parkerings AB

Tranemo kommun

Industribyggnader i Borås AB

Ulricehamns kommun

Inkubatorn i Borås AB

Vårgårda kommun

Södra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund

Varbergs kommun

Fristadbostäder AB
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AB Toarpshus

Miljöpartiet

Viskaforshem AB

Vänsterpartiet

AB Sandhultsbostäder

Moderaterna

Ungdomsrådet i Borås Stad

Liberalerna

Pensionärsrådet

Centerpartiet

Funktionshinderrådet

Kristdemokraterna

Övriga

Sverigedemokraterna

Socialdemokraterna
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SKRIVELSE

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

Datum

Instans

2018-02-21

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00030 2.3.2.25

Deltagande i World forum against drugs/ECAD Mayors´
conference i Göteborg den 14-15 maj 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse ….. representanter från
nämnden som deltagare på World forum against drugs/ECAD Mayors´
conference i Göteborg den 14-15/5 2018.

Sammanfattning
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen
anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Årets konferens äger rum den 14-15 maj i Göteborg. Fritids- och
folkhälsonämnden beslutar att utse ….. representanter från nämnden som
deltagare på konferensen.

Ärendet i sin helhet
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där
medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för
konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl
tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och
nätverkande.
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen
anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper
inom drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och
nätverkande med andra deltagande städer/kommuner. Årets konferens äger
rum den 14-15 maj i Göteborg.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress
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Beslutsunderlag
1. Inbjudan till konferensen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Photo: Anna-Lena Ahlström, Kungahuset.se

F I R S T

A N N O U N C E M E N T

Photo: ”Götaplatsen”
@ Klas Eriksson

European Cities Against Drugs and World Federation Against Drugs have the honour to invite you to
the 25th ECAD Mayors’ Conference and the 6th World Forum Against Drugs on May 14-15 in Gothenburg, Sweden.
The UN drug control system stands strong but is faced by many challenges. How will the ambitious
targets agreed to internationally be reached?
The conference gathers the world’s leading experts in preventing drug use, treating and rehabilitating drug abuse and addiction as well as controlling drug related crime and supply of drugs.
We will go in depth on best practices for prevention by presenting new and revised international
standards for prevention.

The concept of full recovery from addiction will be explored. How can communities, local governments and civil society contribute towards an environment in which people with addiction fully recover from addiction?
Why does it matter to take gender into consideration when providing treatment services and in what
ways can law enforcement interdiction be linked up with treatment?
The conference will also explore the links between the drugs trade and crime and insecurity as well as
terrorism.

Recovery Communities
How do we create communities where everyone can access the necessary tools to recover from
substance use disorder and associated high-risk behaviors? Examples and models are presented
from different parts of the world.
The implications of a changing marijuana landscape
Kevin Sabet, USA
Dr. Sabet is the Director of the Drug Policy Institute at the University of Florida and an Assistant Professor in
the College of Medicine, Department of Psychiatry. He is currently Executive Director of Project SAM (Smart
Approaches to Marijuana), which he co-founded with Patrick J. Kennedy. He is the author of Reefer Sanity:
Seven Great Myths About Marijuana. From 2009-2011, Dr. Sabet served in the Obama Administration as a
Senior Advisor at the White House Office of National Drug Control Policy (ONDCP).

The role communities and peers play for successful recovery
Prof. David Best, UK
Prof. David Best is trained psychologist and criminologist and has worked in academic and policy research
around recovery for the last 20 years in both the UK and Australia. Prof. Best had done a lot for the addiction
recovery field and for the recovery movements in the UK and Australia. He has worked in policy research at
the Police Complaints Authority, the National Treatment Agency and the Prime Minister`s Delivery Unit.
His PhD thesis was about the explanations drug and alcohol users provide for their addictions and how this
shapes their perceptions of what is possible in the future.

Female perspective in treating addiction and for recovery movement
Asia Ashraf, Pakistan
Despite over 1,5 million female drug users in Pakistan, drug abuse is typically considered a male problem.
Drug treatment services are highly deficient, covering just 30,000 persons and are basically male-oriented. This
lack of female-friendly services and women`s reluctance to access drug treatment due to cultural inhibitions,
family reputation, marital risks and social stigma makes them suffer in silence or be exploited by nonprofessionals.

Social Entrepreneurs Advancing Nationwide Recovery Movement
Justin Luke Riley, USA
Justin Riley is a President & CEO of Young People in Recovery (YPR). YPR envisions a world where everyone can access the necessary tools to recover from substance use disorder and associated high-risk behaviors.
Mr. Riley has been in long-term recovery from a substance use disorder since 2007. Most recently, Justin Riley
was featured as 1 of the 4 Social Entrepreneurs Advancing the National Recovery Movement in Forbes and
another time in Forbes for his leadership and entrepreneurial acumen.

NGOs from all over the world share their grassroots` experience on prevention and treatment.
NGOs from Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro will share their experience on how they work
with state structures to develop an environment that motivates people to enter and stay in recovery.
As an answer to the current situation with a lack of coordination within the system of care they are giving personal support from the first contact to treatment and reintegration.

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-02-21
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 14 avseende Svar på motion av Annette
Carlson (M) och Lars-Gunnar Comén (M): Tjänstegarantier i näringslivet (2015-00294 100).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-11-22-23 § 202 samt bilaga avseende
Delårsrapport januari – augusti 2017 för nämnderna och de kommunala bolagen (2018-00035 1.2.4.1)
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-19 § 225 avseende Fastigheten Hässlehus 9,
Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal verksamhet (2017-00199 282).
4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-19 § 230 samt bilaga avseende Borås Stads
Avfallsplan (2018-00028 3.2.1.6).
5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 12 avseende Anläggningslån till
Dalsjöfors Scoutkår för köp av Tummarp 1:116 (2017-00165 805).
6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-12-18 § 610 avseende Arrangörskap för SM-veckan
vinter 2021 alternativt 2020 (2017-00198 808).
7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-22 § 29 samt skrivelse avseende Initiativärende:
Förebyggande arbete mot spelberoende (2018-00031 3.7.1.2).
8. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-18 § 5 avseende Instruktion för kommunchef
(Dokumentnr 12362).
9. Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-02 § 4 avseende Medel till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart av Tidig upptäckt – tidiga insatser (2018-00045 3.7.3.0).
10. Västra Götalandsregionen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-02-02 § 3 avseende Medel till
Närvårdssamverkan Södra Älvsborg för uppstart av Mini-Maria (2018-00044 3.7.3.0).
11. Länsstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-01-16 avseende Samråd enligt miljöbalken för
nyanläggning av elljusspår på fastigheten Gässlösa 5:1, Borås kommun.
12. Västra Götalandsregionen/Borås Stad: Anmälan av Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt
folkhälsoarbete 2017 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad,
Folkhälsoenhetens verksamhetsberättelse samt bokslut.
13. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet 2017-11-30 (2017-00130 103).
14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Rekryteringar och personalstatistik hösten 2017 (201700123 023).
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Redovisning av brukarenkät 2017 Fritidsgårdar/Öppen
ungdomsverksamhet (2018-00038 3.6.8.4).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2018‐02‐21
1. Folkhälsoenheten: Yttrande över granskning för detaljplan för Sparsör, Paradis 1:4 m.fl,
Vinkelvägen, Borås Stad (2017‐00208 214).
2. Folkhälsoenheten: Yttrande över andra granskning för detaljplan för Bergsäter, Bergsäter 1:1,
Backadalen, Borås Stad (2017‐00141 214).
3. Folkhälsoenheten: Yttrande över samråd för detaljplan för Sörmarken, Bankbudet 5 och
Hulta 4:1, Sörmarksliden, Borås Stad (2018‐00013 3.1.1.2).
4. Folkhälsoenheten: Yttrande över samråd för detaljplan för Sörmarken, Hulta 4:1,
Bultastensparken, Borås Stad (2018‐00014 3.1.1.2).
5. Förvaltningsledning: Avslag på Kommunistiska Partiets ansökan om att hyra lokal på
Brygghuset Borås Stad (2018‐00007 2.6.1.2).

