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Lupp-2017 återrapportering 1;5 år 

Kommunstyrelsens beslut 

Lägga ärendet till handlingarna.  

Kommunstyrelsen ser positivt på att majoriteten av aktiviteterna i 

åtgärdsplanerna för lupp är påbörjade och/eller avslutade. Ett 

utvecklingsområde inför slutrapporteringen och den kommande åtgärdsplanen 

är att se hur åtgärderna korrelerar med luppresultatet.          

Vidare noterar Kommunstyrelsen att många aktiviteter kring trygghetsstärkande 

insatser inte har genomförts eller har diffusa formuleringar avseende det 

kvarstående arbetet. Kommunstyrelsen uppmanar berörda nämnder att särskilt 

prioritera dessa aktiviteter samt precisera de kvarstående insatserna. 

Sammanfattning  

Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-

undersökningen 2017 genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som 

berör nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 

2019-2021 och den egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. 14 nämnder 

och bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med lupp-

resultatet. Majoriteten av dessa har återkopplat och arbetet med åtgärdsplanerna 

pågår, övriga återrapporterar i slutrapporteringen 2021.               

Ärendet i sin helhet 

I visionen 2025 lyfts barn-och unga fram som ett strategiskt målområde. Borås 

Stads ungdomspolitiska program syftar till att ge en samlad bild kring 

kommunens viljeriktningar och ambitioner gällande ungdomspolitiken och 

utgår från ungas egna uppfattningar- utifrån Lupp-resultatet (Lokal uppföljning 

av ungdomspolitiken). För att jobba i linje med det ungdomspolitiska 

programmet och för att jobba med luppresultatet finns åtgärdsplaner för lupp 

som respektive nämnd har beslutat om. 

 

Från och med 2019 har respektive nämnd arbetat utifrån resultatet i Lupp-

undersökningen genom att ta fram en egen plan utifrån det resultat som berör 

nämnden. Åtgärdsplanen för nämnderna och Kommunstyrelsen gäller för 

2019-2021 och den egna nämnden beslutar om och äger sin egen plan. 14 

nämnder & bolag har planerade åtgärder och/eller beslut om att arbeta med 

lupp-resultatet, dessa är; Fritids-och folkhälsonämnden Individ-och 
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familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Grundskolenämnden, Miljö-och konsumentnämnden, AB Bostäder i Borås, 

Vård och äldrenämnden, Tekniska nämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 

Samhällsbyggnadsnämnden, Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden, 

Arbetslivsnämnden samt Förskolenämnden. 

 

Kommunstyrelsen ansvarar för uppföljning som sker efter 1,5 år och 

revideringen av åtgärdsplanerna vart tredje år, där nästa Lupp-resultat blir 

verktyg för att mäta framgången i respektive plan. 

Nedanför följer en sammanställning av nämndernas samt Kommunstyrelsens  

1,5 års återrapportering om vad som gjorts, vad resultatet blivit och vilket 

arbete som kvarstår. För de nämnder och bolag som gjort en plan redovisas 

endast denna, övriga sammanfattas. Vid intresse för nämnderna-och bolagens 

redovisning i sin helhet, ta del av bifogade dokument.  

 

Nämndernas återrapportering Lupp 2017-1,5 år 

 

Arbetslivslivnämnden 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom 

aktiviteten 

Insatser mot relationsvåld Genomförs i 

ordinarie 

verksamhet 

Stort behov av 

insatser som nu 

tillgodoses 

Löpande utvärdering i 

ordinarie arbete 

Plan mot hedersvåld Dokument är 

under 

framtagande 

- Beräknas klart under 2020 

Trygghetsinsatser Stadsdelsvärdar 

har utbildats och 

verkar på 

områdena, ex på 

skolbussar 

Norrby och runt 

Fjärdingskolan 

Utvärderat genom 

enkät till 

samarbetspartners 

Såsom, Polis, AB 

Bostäder, 

fritidsgårdar och 

skolor i området  

Positiva omdömen men vi 

måste jobba vidare med 

främst relationsskapande till 

boende, vuxna och barn 

 

Grundskolenämnden 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten? 

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Implementera rutin Samtliga skolor inom Ansvar och skyldigheter Verksamhetschef och rektor 
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vid anmälan av 

diskriminering och 

kränkande 

behandling mellan 

elever. 

Grundskoleförvaltningen 

använder numera samma 

blankett vid anmälan till 

huvudmannen då elev 

upplevt sig kränkt. 

Statistik förs över antal 

anmälningar per skola. 

 

Den nya 

anmälningsrutinen 

möjliggör för 

förvaltningen att 

identifiera skolor som 

behöver stöd i arbetet 

med att förebygga och 

förekomma kränkningar, 

trakasserier och 

diskriminering. 

vid anmälan av 

diskriminering och 

kränkande behandling 

förtydligas hos all 

personal på alla skolor i 

kommunen. 

 

 

Ett än aktivare arbete att 

förebygga och 

förekomma kränkningar, 

trakasserier och 

diskriminering bedrivs 

på alla våra skolor, från 

klassrums- till 

förvaltningsnivå. 

följer upp på var sin nivå hur 

rutinen efterföljs. December 

2018 och maj 2019.  

 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021 

Bra kompis-

värdegrundsarbete 

mot 

främlingsfientlighet 

och rasism. 

Grundskolenämnden 

fattade hösten 2018 

beslut om att 

elevrepresentanter från 

varje högstadieskola i 

Borås efter särskilt 

upplägg skulle få resa till 

koncentrationslägret i 

Auschwitz under hösten 

2019. Dessa 

elevrepresentanter skulle 

sedan förmedla sina 

upplevelser till övriga 

elever på sin skola. För 

att säkra en bra spridning 

skulle skolorna dessutom 

genomför 

utbildningsinsatser för 

alla sina högstadieelever. 

Aktiviteten genomfördes 

planenligt. Totalt åkte 

124 elever vid tre olika 

resor under september. 

Urvalet skedde via 

intresseansökan med 

motivering och lottning 

Andelen elever som 

tycker att det 

förekommer rasism i 

skolan minskar med 10% 

vid nästa LUPP-

undersökning 2021. 

 

Andelen elever som 

anger att man 

respekterar varandra i 

skolan ökar med 15% 

vid nästa 

Skolklimatenkät våren 

2019 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021. 
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därefter. Deltagande 

elever vittnade om 

mycket givande och 

gripande erfarenheter 

från resan. 

Skolorna har under hela 

hösten arbetat med 

presentation av 

upplevelserna från resan. 

Många skolor har fått in 

denna aktivitet inom 

ordinarie 

värdegrundsarbete och 

arbetar vidare med 

material till en utställning 

som ska äga rum i 

Kulturhuset v 4-6 2020.  

Samtliga elever i åk 9 

kommer att se 

föreställningen om 

förintelsen 

”Generalguvernören och 

Jag” under v 5 och 6 

2020.  

Uppmuntra att 

elever i Borås Stads 

skolor engagerar 

sig i olika 

demokratiska 

forum såsom 

klassråd, elevråd. 

 

Elevskyddsombud 

från varje 

högstadieskola 

inbjuds till LSG. 

 

Varje elevråd i åk 

7-9 inbjuds till 

nämndmöte. 

I skolornas arbetsplaner 

står att läsa hur arbetet 

med klass- och elevråd 

bedrivs på varje skola. 

Vid uppföljning av detta 

arbete under hösten i 

varje verksamhetsledning 

framkom att skolor har 

kommit olika långt. Det 

finns fortsatt en strävan 

efter att göra eleverna 

mer medvetna om vad 

de kan påverka i sin 

skolvardag. Skolorna 

arbetar också vidare med 

att träna elever i hur man 

kan påverka i en 

demokrati. 

 

Borås Stads elever får 

ökad kännedom om och 

ökat engagemang i 

demokratiska forum och 

demokratiska 

arbetsformer 

 

Borås Stads elever bidrar 

till ökad trivsel och en 

bättre arbetsmiljö i 

skolan. 

Verksamhetschef och rektor 

följer årligen upp detta arbete 

på var sin nivå i maj och 

december. 

 

Årlig avstämning mot 

resultaten i 

Skolklimatenkäten i maj. 

Avstämning mot resultaten i 

LUPP i dec 2021. 
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Elevskyddsombud från 

varje högstadieskola 

bjöds in till LSG under 

våren 2019. Även elever 

från grundsärskola 

deltog. Den berättelse 

som eleverna förde fram 

med tillhörande dialog 

kretsade kring hur 

arbetsmiljön upplevdes 

av elevkollektivet på 

varje skola. Parterna har 

under hösten 2019 följt 

upp specifika frågor på 

varje enhet. 

Samtliga elevråd 

kommer vid två olika 

tillfällen att beredas 

möjlighet att besöka ett 

nämndmöte under våren 

2020; cirka fyra elevråd 

vid varje tillfälle. Ett 

särskilt upplägg tas fram 

i samråd med 

Förvaltningschef och 

Presidiet.  

Möjlighet att 

erbjuda utbildning 

till samtliga elevråd 

och 

elevskyddsombud i 

åk 7-9 undersöks. 

En utbildning med 

samtliga 

elevskyddsombud 

genomfördes i 

september 2019 under 

ledning av 

huvudskyddsombud från 

Lärarförbundet. I mars 

2020 kommer alla 

elevråd på våra 

högstadieskolor att 

genomgå en gemensam 

elevrådsutbildning under 

ledning av 

organisationen Sveriges 

elevråd (SVEA). 

Elevråden kommer 

framgent att ges 

Borås Stads elever får 

ökad kännedom om och 

ökat engagemang i 

demokratiska forum och 

demokratiska 

arbetsformer. Även så 

hur man skapar en bättre 

arbetsmiljö på skolan. 

Vid möte i Nätverk för 

ungdomsinflytande 190314 
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möjlighet att fungera 

som remissinstanser vid 

frågor som de tycker är 

intressanta att påverka. 

 

 

Individ och familjeomsorgsnämnden 

Åtgärd  

Vad är 

aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom 

aktiviteten 

Att öka 

användningen 

av verktyget 

SIP vid 

samverka och 

att påbörja 

användning 

av LoSIP vid 

samverkan 

inom Borås 

Stad. 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

har tillsammans med 

Grundskoleförvaltningen 

tagit fram en 

samverkansrutin som 

presenteras och 

implementeras under 2019. 

Arbetsgruppen har arbetat 

fram LoSIP. 

 

Samverkansrutinen har 

dessutom reviderats under 

hösten av 2019.  

 

Två SIP-mötesledare har 

anställts på halvtid.  

Under 2018 upprättades 

totalt 84 SIP:ar medan man 

under 2019 upprättade 124 

planer inom SIP/LoSIP och 

haft 116 uppföljningar. 

 

24 avvikelser registrerades 

under året. Främst 

anledningen var att barnet 

eller vårdnadshavaren inte 

hade möjlighet eller vilja att 

delta. Enbart i 15 av totalt 

239 möten uteblev 

vårdnadshavare. I ca 40% av 

fallen har barnen blivit 

kallade till möte. Främsta 

orsak till att de inte kallats är 

låg ålder eller med anledning 

av barnets behov och 

mående.  

 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

är nöjd med 

samverkansrutiner som 

skapats med 

Grundskoleförvaltningen. 

Man ser positivt på 

ökningen av antal 

SIP/LoSIP samt på det 

ökade fokus på delaktighet 

hos vårdnadshavare och 

barn som 

samverkansrutinerna har 

SIP och LoSIP följs upp och 

analyseras kontinuerligt av 

Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och kommer fortsättningsvis 

även att göra det. 

 

Det pågår ett arbete att ta fram 

en 

samverkansöverenskommelse 

mellan Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och Gymnasie-och 

vuxenutbildningsförvaltningen. 

Samverkansrutiner kommer att 

tas fram och implementering 

av samverkan kommer ske 

under 2020.  

 

Liknande samverkansuppdrag 

mellan Individ-och 

familjeomsorgsförvaltningen 

och Förskoleförvaltningen är 

även planerad under 2020. 

 

Mål om att fortsatt öka antal 

SIP/LoSIP under 2020 och på 

så vis fortsätta utveckla 

möjlighet för barn och 

vårdnadshavare till delaktighet 

och inflytande över sin 

situation.  



Borås Stad 
  Sida 

7(17) 

 

 

medfört. 

 

Införandet av SIP- 

mötesledare är positivt då 

det tydliggör strukturer 

under mötet. Dock innebär 

det att fler deltar på mötet. 

 

Lokalförsörjningsnämnden: 

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp inom aktiviteten 

Medarbetare som 

ansvarar för att 

barnperspektivet 

inkluderas vid samtliga 

ny-och ombyggnationer. 

Bra, arbetet 

fortgår och 

utvecklas 

kontinuerligt.  

Används som 

underlag för 

utveckling av 

byggprocesser 

inom det 

systematiska 

kvalitetsarbetet.  

Fler personer ska involveras. Enligt 

barnkonventionen ska barns rättigheter 

beaktas vid alla kommunala beslut. I 

beslutsunderlag ska det tydligt framgå 

om beslutet rör barn, hur barn 

påverkas av beslut och hur barns bästa 

beaktats. En 

barnchecklista/barnkonsekvensanalys 

som Borås Stad tagit fram är ett stöd i 

detta arbete.  

 

Fritids-och folkhälsonämnden   

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Utbilda all personal som 

arbetar med barn och unga 

i våldsprevention.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Systematisk 

kompetensutveckling för 

personal inom öppen 

ungdomsverksamhet. En 

förstärkt satsning har 

genomförts hösten 2019.  

143 personer inom 

mötesplatser och 

öppen 

ungdomsverksamhet 

samt 20 inom 

resterande 

verksamheter inom 

förvaltningar har 

utbildats. All 

personal har fått 

utbildning vilket 

stärkt kunskapen 

om hur man 

ingriper mot lindrigt 

våld, förebygger 

våld och främjar 

Det finns en tydlig plan för 

fortsatta utbildningsinsatser 

för att säkerställa att ny 

personal får utbildning.  
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trygghet. 

 

En hälsoenkät i åk 5 eller 

6.  

En hälsoenkät har tagits 

fram som komplement 

till Välfärdsbokslutet. 

Enkäten har genomförts 

i samverkan med 

Grundskoleförvaltningen 

hösten 2091. 

Resultaten bearbetas 

för tillfället.  

Presentation av resultaten 

ska göras för samtliga 

nätverk för barn och unga, 

områdesnätverk och 

ortsråd. En workshop med 

Grundskoleförvaltningen 

(elevhälsan) ska göras.  

Analys av ungas upplevelse 

av trygghet och tillit 

beroende på deras 

bostadsområde. 

En arbetsgrupp inom 

förvaltningen har 

påbörjat arbetet genom 

att samla statistik från 

Lupp, hälsodata från 

välfärdsbokslutet och 

mötesplatsenkäter. 

Analysen är inte 

färdig ännu.  

Slutföra analysen.  

 

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomföra
nde 
Hur har det 
gått? 

Resultat 
Vad blev resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa 
upp inom aktiviteten 

Nämnden hade planer 

på att under 2019, 

tillsammans med 

Borås stads 

ungdomsstrateg, se 

över hur ungdomar 

kan ges möjlighet till 

inflytande och 

delaktighet i 

samhällsbyggnadsproc

essen. 

 

Bra Under 2019 avsattes 

två av feriearbetarna 

att skugga 

Stadsarkitekten och 

gav då sitt perspektiv 

på arbetet.  

En del av samråden 

har hållits på sådana 

platser och på tider 

som passar ungdomar. 

Där har ungdomar 

funnits med i varierad 

omfattning.  

Nämnden har 

involverats i en 

workshop med andra 

förvaltningar för barn 

upp till 7 år om hur de 

vill ha Gässlösa som 

bäst när det regnar. 

Dialogen behöver 

fortsätta även efter 

2019 med Borås Stads 

ungdomsstrateg, om 

hur ungdomar kan ges 

ökat inflytande och 

delaktighet i 

samhällsbyggnadsproc

essen.  
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Fokus var på 

dagvatten och 

lekplatser.  

Staden som modell 

har dessutom lagts in i 

äventyrs- och 

byggdataspelet 

Minecraft för att 

kunna användas som 

dialogverktyg för barn 

och unga, avseende 

samhällsbyggnadsproc

essen och 

stadsutveckling.   

 

 

 

 

 

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden  

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa 

upp inom aktiviteten 

Program/Analys för att 

minska psykisk ohälsa 

implementeras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbete pågår i respektive 

verksamhet enligt plan  

Nyligen uppstartat- Inget 

utfall ännu. 

 

Förvaltningen avser att 

ta ett samlat grepp för 

att följa upp planen 

under 2020.   

Främja elevhälsans 

förebyggande och 

främjande arbete.   

Befintliga nätverk för 

elevhälsans funktioner 

har fått fördjupat 

uppdrag att följa upp 

resultatet av det 

förebyggande och 

främjande arbetet. 

Nyligen uppstartat-Inget 

utfall ännu. 

Fortsätta arbeta med 

att utveckla rutiner för 

att ta till vara 

nätverkens analyser.  

Utveckla ett tydligare 

förvaltningsövergripande 

Djupare analyser av 

gymnasie-och 

Skolklimatundersökningen 

visar att ca 95% av 

Fortsatt arbete med att 

genomföra åtgärder för 
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arbete med resultaten från 

LUPP för att skapa 

samsyn kring prioriterade 

målgrupper och 

framgångsrika åtgärder.  

vuxenutbildningens egen 

skolklimatsundersökning 

är genomförda. 

eleverna känner sig trygga 

i skolmiljön. Bland de 5% 

som uppger att de känner 

sig otrygga har 

förvaltningen identifierat 

några tydliga grupper i 

behov av särskilda 

insatser.   

de utsatta grupperna.   

 

Tekniska nämnden:  

Åtgärd  

Vad är aktiviteten?  

Genomförande 

Hur har det gått? 

Resultat 

Vad blev/blir 

resultatet? 

Kvarstående arbete 

Framtida arbete att följa upp 

inom aktiviteten 

Aktivitetsplats i Fristad.  Arbetet har 

påbörjats med 

gallring i befintlig 

skog för att ge 

bättre 

förutsättningar i 

den fortsatt 

projektering av 

området. 

Arbetsgrupp har 

bildats med aktörer 

från Framtid 

Fristad.  

Initialt arbete för 

att göra det lättare 

att förstå vad som 

går att göra med 

platsen.  

Utbyggnationen kommer att 

fortsätta under året för att 

färdigställas 2021 i samband 

med att den nya gångtunneln 

kommer på plats av 

Trafikverket.  

Aktivitetsplats i 

Hässleholmsparken 

Utifrån idéer och 

synpunkter som 

kom fram vid 

genomförd 

Medborgardialog 

gjordes det bl.a en 

Parkour bana och 

även hängmattor i 

parken. 

Uppskattad 

utrustning som var 

efterfrågad.  

Slutfört. 

Discogolf, Sjöbovallen.  Inom projektet 

Kraftsamling Sjöbo 

kom det upp en 

fråga om möjlighet 

att anordna en 

discogolfbana. 

  Kommer att slutföras under 

våren 2020.  

Upprustning av Norrby torg. Omformat området 

för att det ska ge en 

tryggare och 

En mer attraktiv 

miljö med 

upprustning av 

Mer åtgärder behöver göras 

för att öka trafiksäkerheten. 
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säkrare miljö och 

bli mer inbjudande. 

intilliggande 

torgmiljö.  

Anläggande av skolskogsplatser Ett arbete som 

pågår utifrån 

förslag från 

skolorna. 

Mötesplatser för 

unga i naturmiljö. 

Innevarande år kommer 4-5 

stycken nya skolskogsplatser 

att iordningställas.  

Cykla och vandra i Sjuhärad. Projektet fortlöper 

med en gemensam 

projektledare för 

alla kommuner.  

Uppmärksammas 

mer och mer.  

Kommer fortlöpande 

utvecklas mer. 

Slyröjningar och 

buskklippningar. 

Tas bl.a. upp på 

trygghetsvandringar 

och kommer in via 

synpunkters-och 

felanmälan-

systemet.  

Öka tryggheten 

och den upplevda 

säkerheten.  

Görs kontinuerligt.  

Belysning Vid om-och 

nybyggnad av 

gatubelysningen 

görs beräkningar på 

hur belysningen ska 

utformas också ur 

ett 

trygghetsperspektiv. 

En del lekplatser 

har försetts med 

belysning, ny 

belysning har 

kommit upp på 

Sjöbo tog m.m. 

Kommer att fortsätta utifrån 

anslag som står till 

förfogande.  

 

Förskolenämnden:  

Förskolenämnden har tidigare tagit del utav Rapport Ung i Borås 2017 som 
grundade sig på LUPP-enkäten som genomfördes 2017. Förskolenämnden 
yttrade sig inte kring resultatet på undersökningen med hänsyn till att de som 
deltog var elever på grundskolan och gymnasiet.  
 
Förskolenämnden har inte någon åtgärd i Kommunstyrelsens åtgärdsplan 2019- 
2021 och har därför ingenting att rapportera. Förskolenämnden poängterar 
dock att arbetet med våra unga startar tidigt och redan i förskolan läggs 
grunden för ett livslångt lärande. Förskolenämndens återrapportering av Lupp 
2017 har genomförts i syfte att följa upp att nämnden har fullföljt sitt åtagande 
och därmed beaktat barnets bästa. 
 

Vård-och äldrenämnden:  

Åtgärderna som Vård- och äldrenämnden redovisade 2018, är stadigvarande 

arbete inom nämndens ansvarsområde. Detta arbete fortlöper och därmed 

finns inte ytterligare åtgärder att rapportera. De åtgärder som redovisades 2018 

är bland annat:  
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 Möjligheter för ungdomar att påverka utbildning och praktik genom 
programråd där elever finns representerade.  

 Deltagande i Pilotprojektet Svensk gymnasielärling. 

 För ungdomar som går vård- och omsorgsprogrammet på 
gymnasieskolan, finns möjlighet att arbeta som sommarvikarier. 

 Feriearbete. 
 

Vård- och äldrenämnden är fortfarande den nämnd som tar emot flest 

feriearbetare. Under sommaren 2019 tog nämnden emot 342 ungdomar. Under 

sommaren 2019 gav även Vård- och äldrenämnden ett uppdrag till Unga 

kommunutvecklare att skapa marknadsföringsmaterial av unga för unga. Syftet 

var att attrahera unga till vård- och omsorgsyrket.  

I övrigt fortsätter Vård- och äldrenämnden att arbeta aktivt och kontinuerligt 

med kompetensförsörjning och att få ungdomar intresserade av att arbeta inom 

nämndens verksamheter.     

 

Sociala omsorgsnämnden  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp inom 
aktiviteten 

 
Starta upp Schysst 
kompis i aktuella 
korttids och 
lägergrupper. Arbeta 
med förebyggande och 
stärkande arbete inom 
korttidsverksamhet, 
mobbing, självkänsla, 
normer och 
värderingar.  

 

 
Detta har genomförts i 
lägergrupperna innan 
under 2017-2018. 
Planen var att vi skulle 
köra ”del 2” under 
2019, men först skulle 
personalen få 
studiecirkelledar-
utbildning, vilket sköts 
upp flera gånger av 
olika skäl och sedan 
var det inte längre 
aktuellt då 
lägerverksamheten nu 
avvecklas.  
Korttiden Tegnérgatan 
arbetar aktivt med 
Schysst kompis i vissa 
grupper. Planen  
är att personalen på 
Tegnérgatan ska föra 
vidare kunskapen till 
enheten Kullagården.  
 

 

 
 I forumet för 
Schysst kompis 
ges möjlighet 
att diskutera 
och lära sig 
hantera känslor 
och socialt 
samspel under 
strukturerade 
former. 
Personalen 
upplever att 
arbetet ger en 
tryggare och 
mognare grupp.  

 
 

 
 Då lägerverksamheten ska 
avvecklas kvarstår inget 
framtida arbete.  
Tegnérgatan ska överföra 
kunskapen till enheten 
Kullagården.  

 

Erbjuda personal inom 
korttids, 
lägerverksamheten, 

Gällande 
lägerverksamheten skulle 
personalen få 

Kunskapen om 
våld och normer 
skapade en större 

Att fortsätta arbeta förebyggande 
med ungdomarna för att stärka 
deras självkänsla för att motverka 
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kontaktpersoner och 
ledsagare som arbetar 
med ungdomar 
utbildning i våld och 
normer. I samarbete med 
en ”kommun fri från 
våld”.  
 

studiecirkelledar-
utbildning, vilket sköts 
upp flera gånger av olika 
skäl och sedan blev det 
inte åter aktuellt då 
lägerverksamheten nu 
avvecklas (samma som 
ovan).  
Personal inom korttids 
har fått utbildning under 
2018.  

förståelse och bra 
diskussioner hos 
personalen på 
korttids. 
Personalen 
arbetar med 
diskussionsfrågor 
på APT, samt att 
personal är 
uppmärksam på 
våld/hot som 
förekommer via 
teknik 
(mobiltelefoni, 
nätet, sociala 
medier). I 
verksamheten har 
man tagit fram 
rutiner för hur 
personalen ska 
agera både 
förebyggande mot 
kränkningar och 
hantera när 
kränkningar 
uppstår.  
 

våld/mobbing/kränkningar.  

 

 

Kulturnämnden 

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp 
inom aktiviteten 

 
Förbättra utbudet av 
fritidsaktiviteter i 
stadsdelen Sjöbo 
genom att stärka 
dialogen med 
målgruppen samt att ta 
in reflektioner från 
unga tjejer i syfte att 
förbättra kunskaperna 
om deras 
fritidssituation. 
Insatserna sker i 
samråd med Fritids och 
folkhälsoförvaltningen. 

 

 
Kulturförvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktiviteter 
i samarbete med FoF 
på Sjöbo. Dialog med 
målgruppen har ännu 
inte uppnåtts.  
 

 

 
Resultatet 
blev ett brett 
program som 
framförallt 
lockade 
yngre barn. 
 

 
Samarbete med 
Sjöbo 
fritidsgård 
behöver 
återupptas och 
utvecklas samt 
dialogformer 
med 
målgruppen 
behöver 
arbetas fram. 

 

Stärka utbudet av 
kulturaktiviteter 
på Hässleholmen 
i dialog med 

Kultur-förvaltningen 
har genomfört 
Sommarlovsaktivitete 
r och vidare 

Starkare 
samverkan 
mellan 
förvaltningarna, 

Under våren och 
sommaren 2020 
fortsätter arbetet 
med att utveckla 
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målgruppen i 
samband med 
etableringen av 
verksamhet inom 
Kulturskolan och 
Hässleholmens 
bibliotek. 
Genomföra 
arrangemang 
inom ramen för 
Gatukultur 2019 
i samarbete med 
unga. Insatserna 
sker i samråd 
med Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen. 

utveckling av 
samarbetet med 
inriktning mot barn 
och ungas delaktighet 
och inflytande. 
Arbetet har fått stöd 
av VGR, vilket 
möjliggjort att 
aktiviteter på och i 
samverkan med 
Hässlehuset, som har 
genomförts under 
hösten 2019. 
Kulturskolan har 
utvecklat verksamhet 
kring dans- och 
musikstudio som varit 
mycket uppskattat 
hos både tjejer och 
killar. 

högre grad av 
engagemang hos 
unga. Stärkt 
dialog med 
målgruppen och 
mer inflytande 
från unga över 
utbudet av 
aktiviteter. 

aktiviteter för 
unga i området, 
och att stärka 
ungas inflytande 
över utbudet. 

Inom ramen för 
verksamheten 
Pussel stärka 
kommunikation 
och dialog med 
målgruppen 
genom 
upprättande av 
kommunikations 
-plan. 

Ej genomfört. Nytt 
kommunikationsmaterial 
har tagits 
fram, men 
kommunikations-plan 
mot målgruppen är 
inte upprättad. 

Kommunikation 
-en kring Pussel 
har inte 
utvecklats mot 
målgruppen 
under året. 

Arbetet att 
utveckla en 
kommunikations 
-plan återstår. 

 

Servicenämnden  

Nämnden avstår från yttrande.  

 

Överförmyndarnämnden 

Inga aktiviteter har varit planerade.  

 

Kommunstyrelsens återrapportering Lupp 2017- 1,5 år  

Åtgärd  
Vad är aktiviteten?  

Genomförande 
Hur har det gått? 

Resultat 
Vad blev/blir 
resultatet? 

Kvarstående arbete 
Framtida arbete att följa upp inom 
aktiviteten 

Informera, genom 
skolan, om möjligheterna 
till inflytande  

Ungas möjligheter till 
inflytande har i 
samverkan med andra 
förvaltningar 
sammanställts i en 
”Möjlighetskatalog” som 

En 
sammanställning 
av ungas 
möjligheter till 
inflytande. 
 

Undersöka om  ungas 
kännedom kring möjligheter till 
inflytande har förbättrats utifrån 
det kommande lupp-resultatet.  
 
Elevrådsutbildningen och 
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har spridits genom 
skolbesök på stadens 
högstadie-och 
gymnasieskolor.  
 
En elevrådsutbildning för 
Borås högstadieskolor 
var inplanerad i 
samarbete med 
Grundskoleförvaltningen, 
med anledning av Covid-
19 är utbildningen flyttad 
till hösten 2020. 
Elevråden kommer också 
fragment att fungera som 
remissinstans. 
 
För att sprida ungas 
möjligheter till inflytande 
arrangerades 
Barnrättsveckan Borås 
2019. 
 
Ett Hackathon med syfte 
att informera Unga om 
möjligheter till inflytande 
och involvera unga i hur 
staden ska arbeta med 
ungas inflytande skulle 
genomförts under våren 
2020, men kommer 
istället genomföras under 
hösten 2020.  
 
Under hösten 2019 och 
våren 2020 har ca 430 
medarbetare gått en 
grundutbildning om 
barns rättigheter eller 
motsvarande utbildning. 
Genom att vuxna har 
kunskap om barns 
rättigheter och 
möjligheter till inflytande, 
kan informationen 
spridas vidare till unga. 
 

Utifrån att ett 
antal skolbesök 
genomförts är ett 
antagande att fler 
unga känner till 
deras möjligheter 
till inflytande. 
 
Det finns en 
struktur för att 
arrangera 
Barnrättsveckan, 
elevrådsutbildning 
och Hackathon.  
 
 

Hackathonet genomförs under 
hösten 2020. 

Anpassa LUPP till 
särskolans åk 8 och åk 2 
på gymnasiet 

I samarbete med 
Grundsärskolan & 
Gymnasiesärskolan pågår 
ett arbete med att ta fram 
ett underlag för hur Lupp 

Ett underlag för 
hur Lupp ska 
genomföras i 
särskolans åk 8 
och åk 2 på 

Efter att enkäten genomförts 
hösten 2020 görs en utvärdering 
av upplägget till särskolan.  
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ska anpassas till 
särskolans åk 8 och åk 2 
på gymnasiet.  

gymnasiet. 

Utveckla 
förberedelsearbetet vid 
genomförandet av Lupp  

För att skapa en god 
förankring har kontakt 
med berörda 
förvaltningar etablerats i 
tid. Det finns också 
kontaktpersoner på varje 
skola. 
 
I samarbete med 
Arbetslivsförvaltningen 
har det skapats en 
struktur för hur Luppen 
ska nå ut till unga som 
inte går i skolan.  
 
Unga kommunutvecklare 
kommer under 
sommaren 2020 arbeta 
med att ta fram 
marknadsföringsmaterial 
för att sprida info om 
Lupp. 

Förväntan är en 
ökad 
svarsfrekvens 
samt en ökad 
kännedom hos 
unga kring Lupp. 

Efter att Lupp 2020 genomförts 
kan vi se om svarsfrekvensen 
har ökat.  
 
 
Utvärdera strukturen för hur 
Luppen kan genomföras för 
unga som står utanför skolan, 
tillsammans med 
Arbetslivsförvaltningen. 

 

Slutsatser 

Majoriteten av alla nämnder och bolag med åtgärdsplaner har påbörjat eller 

slutfört arbetet med majoriteten av aktiviteter i respektive åtgärdsplaner. 

Arbetet med några av aktiviteterna kvarstår, men det finns planering för att 

dessa ska genomföras.  

Att Barnkonventionen är lag sedan årsskiftet framhålls extra utifrån några av 

nämndernas återrapportering. Detta utifrån att man ser att Barnkonventionen 

som lag ställer högre krav på att barns rättigheter ska beaktas i frågor som rör 

barn.  

Ett utvecklingsområde i arbetet med åtgärdsplanerna för lupp är att se hur 

nämndernas åtgärder korrelerar med luppresultatet. Genom att stärka det 

arbetet kan också ungas inflytande och barns rättigheter stärkas. För att arbetet 

ska gå i linje med ungas inflytande är det viktigt att åtgärderna korrelerar med 

luppresultatet samt att unga involveras i arbetet med att skapa åtgärdsplanerna. 

Det kan exempelvis ske genom dialoger, workshops och återkoppling till unga 

om det nya luppresultatet som kommer vid årsskiftet. Stadsledningskansliet 

kommer inom ramen för Ungdomsstrategens uppgifter arbeta vidare med detta. 

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse Lupp återrapportering 1,5 år  

2. Delrapport LUPP 1,5 år från Arbetslivsnämnden 2020-01-20 
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3. Delrapport LUPP 1,5 år från Förskolenämnden 2020.02-26 

4. Delrapport LUPP 1,5 år från Vård-och äldrenämnden 2020-02-28  

5. Delrapport LUPP 1,5 år från Individ-och familjeomsorgsnämnden 2020-03-

20 

6. Delrapport. LUPP 1,5 år från Lokalförsörjningsnämnden 2020-03-20 

7. Delrapport LUPP 1,5 år från Överförmyndarnämnden 2020-03-26 

8. Delrapport LUPP 1,5 år från Fritids-och folkhälsonämnden 2020-03-27 

9. Delrapport LUPP 1,5 år från Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

2020-04-01 

10. Delrapport LUPP 1,5 år från Samhällsbyggnadsnämnden 2020-04-02 

11. Delrapport LUPP 1,5 år från Tekniska nämnden 2020-04-02 

12. Delrapport LUPP 1,5 år från Servicenämnden 2020-05-18 

13. Delrapport LUPP 1,5 år från Sociala omsorgsnämnden  2020-06-12 

14. Delrapport LUPP åtgärdsplan 1,5 år från Kulturnämnden 2020-06-15 

15. delrapport LUPP 1,5 år från Grundskolenämnden 2020-06-17 

   

Beslutet expedieras till 

1. Kulturnämnden 

2. Fritids-och folkhälsonämnden 

3. Arbetslivsnämnden 

4. Individ-och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Vård-och äldrenämnden 

7. Överförmyndarnämnden  

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö-och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden  

12. Tekniska nämnden  

13. Förskolenämnden 

14. Grundskolenämnden 

15. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

16. AB-Bostäder i Borås  

 
 
För Sverigedemokraterna, 
 
 
Andreas Exner (SD)  Kristian Silbvers (SD) 
Kommunalråd  Ledamot, Kommunstyrelsen 


