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Budget 2021 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2021 

och översända rapporten till Kommunstyrelsen.                   

Sammanfattning 

I tider av anpassning och prioriteringar så är det än mer viktigt att fokusera på 

de huvuduppgifter som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Fokus 

kommer att vara på ett övergripande och jämlikt folkhälsoarbete samt att 

prioritera verksamhet för barn och ungdomar.  

Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att redovisa olika 

effektiviseringsnivåer, 0,5%, 1% och 1,5%. Beräkningarna i nämndens budget 

bygger på en effektivisering på 1,5 % vilket ger en fritidsram på 216 070 tkr.  

Inom bidragsramen görs inga effektiviseringar. Ramen för 2021 är 44 150 tkr. 

Under budgetåret 2021 uppstår en del ökade kostnader inom nämndens  

verksamhetsområden och för att klara dessa tillsammans med det 

anpassningskrav som beräkningarna bygger på krävs en förstärkt budgetram.  

För 2021 finns en avsatt buffert motsvarande 1% av fritidsramen. 

Önskade investeringar beräknas till 20 280 tkr.         

Ärendet i sin helhet 

I tider av anpassning och prioriteringar så är det än mer viktigt att fokusera på 

de huvuduppgifter som Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Fokus 

kommer att vara på ett övergripande och jämlikt folkhälsoarbete samt att 

prioritera verksamhet för barn och ungdomar. Likaså ska vi fortsätta utveckla 

Borås som en av Sveriges ledande städer inom idrottsevenemang, i nära 

samverkan med föreningslivet. Samverkan med civilsamhället är också en 

prioriterad uppgift, där vi tillsammans ska utveckla verksamheterna inom 

nämndens ansvarsområde. 

Under coronapandemin har Mötesplatserna och fritidsgårdarna spelat en viktig 

funktion i att vara öppna och tillgängliga för besökare. Till och med så 

betydelsefulla att de benämndes samhällsviktig verksamhet. Under 2021 

kommer Mötesplatserna att utvecklas ytterligare. Ett successivt 

utvecklingsarbete har startat med andra berörda förvaltningar och nämnder för 
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att utveckla utbudet och innehållet på Mötesplatserna. Norrbyhuset och 

Hässlehuset är bra föredömen. Målsättningen är att mötesplatserna på Sjöbo, 

Hulta och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna 

kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och 

engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. 

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Idrottsskolan 
finns nu representerade i samtliga av välfärdsbokslutets definierade områden 
som socialt utsatta, om än i vissa områden i lägre omfattning. Motion och 
rörelse tidigt i livet har stor inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och 
Idrottsskolan kan ha en avgörande roll till en fortsatt aktiv fritid. Att finnas och 
verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt. Fritids- och 
folkhälsonämnden vill fortsätta att utveckla Idrottsskolan och ge verksamheten 
bättre förutsättningar att verka under 2021. 

Nämndens prioriteringar 2021 

 Verksamhet för barn och unga, fokus på 10-18 år. 

 Breddidrott. 

 Idrottsevenemang jubileumsåret 400 år (SM-veckan, Friidrotts SM, 

Bordtennis SM, med flera tävlingar). 

 Friskvård och jämlik hälsa för alla. 

 Utveckla Mötesplatsernas funktion. 

 Stödja den organiserade idrotten (för att bl. a lyckas i skolan) med en 

speciell satsning på idrottsskolan. 

 Förstärka samverkan med civilsamhället i alla delar där vi har ”egen” 

kommunal verksamhet. 

 Barn och unga med NPF-diagnoser ska få rimliga möjligheter till 

meningsfulla fritidsaktiviteter. 

 Utveckla det påbörjade arbetet med fler arbetslag bestående av personer 

med funktionsnedsättningar – för att utföra konkreta och meningsfulla 

arbetsuppgifter inom våra ”egna” verksamheter. 

 

Budgetförutsättningar 

Tilldelad grundram är 219 300 tkr, denna inkluderar en uppräkning av 

kostnader motsvarande 4 000 tkr i jämförelse med 2020, varav ett tilläggsanslag 

på 700 tkr som avser "volymberäkning fritidsgårdar". Utgångspunkten är också 

en justering av tillfällig ramförstärkning för SM-veckan vinter på - 5 000 tkr 

samt tilläggsanslag för ökad hyra gällande Borås Arena 2.0 + 5 000 tkr. 

Kommunstyrelsen har gett nämnderna i uppdrag att inför höstens budgetarbete 

redovisa olika nivåer på effektiviseringsåtgärder, 0,5%, 1% samt 1,5%. 
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Beräkningarna i budgetrapporten 2021 bygger på en effektivisering på 1,5% 

vilket ger en fritidsram motsvarande 216 070 tkr. Effektiviseringen är då 3 230 

tkr.  

Om det fattas ett beslut i Kommunstyrelsen om en lägre effektiviseringsgrad, 

0,5% eller 1,0%, så påverkar det nämndens beräknade budget positivt. 

I nämndens förslag till budget utgår de beräknade lönekostnaderna från avsatt 

budget 2020 med uppräkning på 2%. Därutöver räknas övriga kostnader upp 

med 1%, bortsett från interna- och externa lokalkostnader samt 

kapitalkostnader som beräknas utifrån enskilda beräkningar. Intäkterna 

budgeteras till samma nivå som 2020, trots höjning av befintliga taxor. Detta 

för att kunna uppnå en rättvisande intäktsbudget. 

Fritidsramen 

Under budgetåret 2021 uppstår en del ökade kostnader inom nämndens  

verksamhetsområden och för att klara dessa tillsammans med det 

anpassningskrav som beräkningarna bygger på krävs en förstärkt budgetram. 

Tabellen nedan specificerar vilka kostnader som finansieras inom befintlig 

budgetram och vilka som kräver förstärkt ram. 

Nedan specificeras ökning av kostnader med 20 176 tkr. 5 863 tkr finansieras 

genom anpassningar inom befintlig budgetram och för övriga finns behov av 

förstärkt ram. 

 

I bilagd rapport beskrivs respektive åtgärd närmare.  
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Anpassningar 

I nedanstående tabell specificeras de anpassningar som görs inom befintlig 

budgetram. 

 

Om nämnden inte beviljas en förstärkt ram enligt begäran (14 313 tkr) krävs 

ytterligare effektiviseringar med motsvarande belopp där kompensation inte 

utgår. 

Buffert 

Inom fritidsramen finns i budgetförslaget en avsatt buffert motsvarande 2 187 

tkr, vilket motsvara 1 % av den beräknade budgetramen. 

Taxor och avgifter 2021 

Fritids- och folkhälsonämnden samlade dokument gällande taxor och avgifter 

för 2021 kommer till nämnden som ett särskilt beslutsärende under hösten 

2020.  

Bidragsramen 

Bidragsramen 2021 höjs med 500 tkr i jämförelse med 2020. Ramen för 2021 

beräknas till 44 150 tkr. Uppräkningen på 500 tkr kommer att tillägnas 

idrottsskolan för att förstärka verksamheten där vi idag inte är så starkt 
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representerad. Att tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, föreningar och 

Öppen ungdomsverksamhet hitta former för att genomföra idrottsskolan i 

dessa områden är en prioriterad verksamhet 2021. 

Investeringar 

Årets investeringar beräknas till 20 280 tkr och specificeras närmare i bilagd 

rapport, rubrik 6.1-6.2 – Investeringar. 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2021 – Fritids- och folkhälsonämnden. 

                                

Samverkan 

Dialog om budget har skett på FSG 15 juni. Samverkan genom dialog sker 

därutöver med kontinuitet. Det finns en framtagen plan för genomförande av 

risk- och konsekvensanalyser för diverse utredningsuppdrag. Detta arbete 

kommer att starta efter sommaren. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

I tider av anpassning och prioriteringar så är det än mer viktigt att fokusera på de huvuduppgifter som 
Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för. Fokus kommer att vara på ett övergripande och jämlikt 
folkhälsoarbete samt att prioritera verksamhet för barn och ungdomar. Likaså ska vi fortsätta utveckla 
Borås som en av Sveriges ledande städer inom idrottsevenemang, i nära samverkan med föreningslivet. 
Samverkan med civilsamhället är också en prioriterad uppgift, där vi tillsammans ska utveckla 
verksamheterna inom nämndens ansvarsområde. 

Hälsan är ojämnt fördelad i staden och det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att verka för en 
mer jämlik hälsa. Välfärdsbokslutet ger oss kunskap om hur invånarnas förutsättningar för en god hälsa 
och ett gott liv ser ut. Skillnaderna mellan de geografiska områden är stora och motiverar särskilda 
satsningar och prioriteringar i verksamheten. Att göra jämlikt är i det här avseendet att göra olika, då 
insatserna annars snarare tenderar förstärka skillnaderna och de ojämlika livsvillkoren. 

Under 2020 har coronapandemin påverkat folkhälsan i landet såväl som i vår stad. Pandemin har i stort 
sett drabbat hela befolkningen, men de som drabbats värst är de redan utsatta grupperna, utsatta barn 
och unga, familjer med sociala, psykiska, alkoholrelaterade eller ekonomiska problem, personer med 
funktionsnedsättning, människor som lever i trångboddhet och hela riskgruppen som isolerats under en 
längre tid. Konsekvenserna kommer sannolikt bli en sämre hälsa, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. 
Exempel på insatser som motverkar dessa negativa konsekvenser är stöd till föräldrar och familjer, ökad 
kunskap om psykisk ohälsa hos personalen, stimulera till ökad fysisk aktivitet och att arbeta för att 
minska alkoholmissbruk och andra droger. 

Genom en kunskapshöjande insats inom folkhälsa, delaktighet och tillit för personal på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har vikten av att arbeta medskapande förstärkts. Det lokala arbetet behöver ske 
tillsammans med invånarna och civilsamhället, vi behöver prata med invånarna istället för om 
invånarna. Det innebär att arbetssätten under 2021 ska syfta till att stärka de medskapande processerna. 

Förvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige och nämnden har 
fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former, ett målmedvetet 
jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet. 

Borås är en framstående evenemangsstad. Vi är lyckligt lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. 
Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och kommuner. De senaste sju åren har vi 
levererat storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå. I februari 2021 
kommer den tredje SM-veckan (2014, 2017, 2021) att avgöras i Borås. Aldrig tidigare har en vintervecka 
avgjorts så långt söderut i Sverige. Dessutom kommer Bordtennis SM och Friidrotts SM att avgöras i 
Borås under året - ytterligare ett år där Borås får synas i rikstäckande media och i positiva sammanhang. 

Under coronapandemin har Mötesplatserna och fritidsgårdarna spelat en viktig funktion i att vara 
öppna och tillgängliga för besökare. Till och med så betydelsefulla att de benämndes samhällsviktig 
verksamhet. Under 2021 kommer Mötesplatserna att utvecklas ytterligare. Ett successivt 
utvecklingsarbete har startat med andra berörda förvaltningar och nämnder för att utveckla utbudet och 
innehållet på Mötesplatserna. Norrbyhuset och Hässlehuset är bra föredömen. Målsättningen är att 
mötesplatserna på Sjöbo, Hulta och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna 
kommer att spela en stor roll i arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en 
positiv utveckling av närområdet. 

Samverkansuppdraget med lokalt inflytande och demokratiutveckling kanaliseras bland annat genom 
Överenskommelsen med civilsamhället. Att skapa de bästa relationerna och förutsättningarna för att 
föreningar och organisationer ska utvecklas, är en av nämndens viktigaste uppgifter. 

De nya reglerna för föreningsstöd kommer förhoppningsvis att underlätta för föreningar att utveckla 
sin verksamhet. Det nya stödet är mer jämlikt och sammansatt. Under 2020 har pandemin drabbat 
många föreningar hårt. Utifrån Folkhälsomyndighetens restriktioner har många föreningar fått anpassa 
sin verksamhet till helt nya förutsättningar. Vilka konsekvenser detta blir för föreningarna i Borås 
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återstår att se. Här kan det nya föreningsstödet behöva anpassas under 2021 för att stödja och 
underlätta för det lokala föreningslivet. 

Ca 550 000 besökare förväntas nästa år till våra populära bad- och simhallar. Förhoppningsvis blir 2021 
ett år då Stadsparksbadet kan ha öppet fullt ut, utan störningar. På Simarenan pågår ett 
renoveringsarbete under sommaruppehållet, men Alidebergsbadet kan kompensera med generösa 
öppettider. 

  

  

2  Omvärldsanalys 

"Barn som deltar i organiserad idrott lyckas bättre i skolan", så skriver fem framstående forskare 
och professorer* i ett intressant forskarsamarbete om "Ungdomars fritidsaktiviteter - deltagande, 
möjligheter och konsekvenser". 

I resultaten understryks värdet av organiserade fritidsaktiviteter inom föreningslivet och inte minst 
inom idrottsföreningar. Den strukturerade fritiden ger positiva effekter på ungas betyg, 
utbildningsambitioner och hälsa. Detta oaktat när hänsyn tas till klassbakgrund, etnicitet och andra 
egenskaper. Föreningsidrott är också den aktivitet som har störst inverkan på ungas psykiska 
välbefinnande. Resultaten visar också att den strukturerade fritiden ofta fungerar som en arena för olika 
former av lärande; inte bara genom aktiviteten i sig, utan också genom att ungdomar får ta ansvar, träna 
sociala förmågor och vidga sina horisonter. De så kallade "soft skills", samarbetsförmåga, självdisciplin 
och samhälleligt engagemang ökar. Resultaten går i linje med internationell forskning på samma tema. 

Forskningen visar också att alla unga inte har likvärdiga möjligheter att delta i idrottsföreningar och 
andra organiserade aktiviteter. Barn till föräldrar som är låginkomsttagare och har lägre utbildning 
och/eller bor i marginaliserade bostadsområden deltar i mindre utsträckning än de som har motsatta 
förutsättningar. Detta i samband med att föreningsidrotten verkar minska och tappa deltagare är en 
oroväckande trend i hela Sverige. 

Mot bakgrund av bland annat forskarrapporten och vårt eget välfärdsbokslut samt att antalet 
föreningsaktiviteter även minskar i Borås, vill Fritids- och folkhälsonämnden göra en riktad och 
långsiktig satsning på att utveckla Idrottsskolan. Den 30-år gamla företeelsen i Borås är värd en 
uppgradering och nysatsning. Av den anledningen tillförs 500 tkr för att skapa fler organiserade grupper 
i samverkan med SISU Idrottsutbildarna, föreningslivet och med Öppen ungdomsverksamhet, i de 
områden vi har en svag representation. Ska vi lyckas genomföra fler grupper där det bäst behövs, så 
måste lösningarna vara annorlunda än vad de är idag. 

Arbetet med ett "Socialt hållbart Borås" fortsätter. Arbetet leds av Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i bred samverkan med åtta andra nämnder. Arbetet kommer inledningsvis 
att fokusera på familjecentrerat arbete, att stärka det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) och 
tydligare styrning, ledning och samordning för det förebyggande och främjande arbetet samt en 
utveckling av föräldraskapsstödet. Fritids- och folkhälsonämnden medverkar i arbetet med kunskaper 
om analys, sociala bestämningsfaktorer för hälsa och befolkningens livsvillkor och har 
samordningsansvaret för arbetet med föräldraskapsstödet. 

Mot bakgrund av ovanstående kan Fritids- och folkhälsonämnden, genom sitt ansvarsområde, skapa 
förutsättningar för ett jämlikt samhälle genom bland annat; ett rörligt och tillgängligt friluftsliv, en 
öppen ungdomsverksamhet för alla barn- och ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala 
och tillgängliga arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva och jämställda, 
att tillsammans med Grundskolan lyckas med simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta 
tillitsbaserat med vårt civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst tillsammans 
med föreningar för att utveckla evenemangsstaden Borås. 
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Utifrån de rådande omständigheterna med coronapandemin, så finns det positiva erfarenheter som vi 
kan ta med oss för att utveckla vår verksamhet ytterligare. Exempel på detta kan vara stödlinjen på 
Träffpunkt Simonsland, upplägget av kolloverksamheten på Espevik, aktivitetsplatsen Lundby park, 
Mötesplatsernas betydelse vid "samhällskriser", föreningslivets anpassningsförmåga, samverkan mellan 
olika personalgrupper i förvaltningen, nya digitala mötesrutiner och ökad samverkan mellan 
arbetsgivare och fack. 

* De fem forskarna; Anders Neergaard (Linköpings universitet), Fredrik Hertzberg (Stockholms 
universitet), Torbjörn Forkby (Linnéuniversitetet), Sara Ferlander och Alireza Behtoui (Södertörns 
Högskola). 
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och 
nämndens indikatorer och uppdrag 

3.1 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Simkunnighet 82,6% 91% 91% 92% 

Utveckling av idrottsskolan 25% 25% 

Simkunnighet 

Så nås målet för indikatorn 

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

Utveckling av idrottsskolan 

Så nås målet för indikatorn 

Under 2021 kommer en prioriterad satsning att ske på Idrottsskolan. Vår ambition är att starta fler 
grupper i de områden som idag har ett lågt eller inget deltagande alls. Idrottsskolan är också ett 
"skolexempel" på hur organiserade idrottsaktiviteter kan utföras med lek och lärande i kombination. 
Idrottsskolan är ett treårigt program för barn i år 1-3. I år 1 får barnen lära sig motorik, koordination 
och leka till olika övningar. I år 2-3 provar de 14 olika idrotter. Målet är att Idrottsskolan ska vara 
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Ett ökat fokus ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt 
definitionen i vårt Välfärdsbokslut samt på landsbygden - här har Idrottsskolan haft svårt att starta upp 
nya grupper. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, exempel på det är 
människor med funktionsvariationer. Idrottsskolan är ganska konstant i sin nuvarande form. För att nå 
målvärdet krävs bibehållen uppslutning i redan etablerade områden samt förstärkta insatser i ovan 
nämnda sociala områden. 
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3.2 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall T1 

2020 
Målvärde 

2021 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

8,6 6,8 9 7 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

12,8 13 12,4 12 12 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

47 43 48 50 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2021-års budget är en sjukfrånvaro på 7 procent.  
Med ett målmedvetet och systematiskt arbete med aktiv rehabilitering och uppföljning av korta 
upprepade sjukfrånvarotillfällen förväntar sig förvaltningen en minskning av sjukfrånvaron under 2021. 
Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaro och att den ska fortsätta minska efterföljande 
år. Förvaltningen kommer samtidigt fortsatt att ha ett fokus på de arbetsplatser som har en hög 
sjukfrånvaro och systematiskt stödja chefer i arbetet för att organisera arbetetet och främja en god 
arbetsmiljö så att chefer medarbetare kan förbättra och bibehålla en god hälsa.  
Uppföljning och utveckling av arbetet kommer ske löpande och förväntas få effekt på sjukfrånvaron, 
arbetsmiljön och verksamheten i sin helhet. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen timavlönade är 12 årsarbetare under 2021. Förvaltningen använder kontinuerligt 
timavlönade vid behov i verksamheter där det inte går att ersätta med ordinarie medarbetare på grund 
av verksamhets-och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra 
anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en 
timavlönad. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag är 48 procent under 2021. I 
det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmuntras medarbetarna på APT (arbetsplatsträffar), vid 
medarbetarsamtal och i andra sammanhang, att ta ansvar för sin egen hälsa samt får information om 
friskvårdsbidraget och hur det kan nyttjas. Merkraft och lokala hälsoinspiratörer är självklara aktörer för 
att ge tips på hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt en resurs för att öka användandet av 
friskvårdsbidraget. 
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4  Nämndens verksamhet  

4.1 Fritidsramen 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 64 905 61 837 51 218 62 061 

Kostnader -281 956 -280 564 -284 795 -275 944 

Buffert -360 -1 573 0 -2 187 

Nettokostnader -217 411 -220 300 -233 577 -216 070 

Kommunbidrag 209 310 220 300 220 300 216 070 

Resultat -8 101 0 -13 277 0 

Ackumulerat resultat 343 150 150 150 

     

Nettoinvesteringar 23 688 14 730 14 730 20 280 

Prognos per juli. 

Godkända öronmärkta projekt, "En kommun fri från våld", "Kraftsamling Sjöbo" beräknas i 
prognosen till 2 850 tkr. Med hänsyn till denna kompensation landar prognosen på -10 427 tkr. 

4.3 Nämndens uppgift 

 Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som; 

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklusive 
Simonsland, 

- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av 
folkhälsoarbetet, 

- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara 
för kommunens koloniverksamhet 

- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område 
och stimulera det arbete som de bedriver, 

- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens 
anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet, 
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- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för 
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att 
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social 
donationsfond Borås Samfond III. 

I arbetet med ett socialt hållbart Borås kommer Fritids- och folkhälsonämnden att spela en viktig roll 
tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för samordningen av arbetet. 

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Samarbetsuppdraget "Lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser" syftar till att nå invånarna i 
staden och göra dem delaktiga i olika processer. För att lyckas krävs samverkan mellan olika aktörer, 
såväl lokala aktörer och inom staden. Strategin är initiera, leda och delta i forum för civilsamhället, 
kommunala och regionala verksamheter och näringsliv, i syfte att skapa dialog och möjligheter att 
engagera sig. Arbetet syftar till ökad jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till 
jämlik hälsa. Uppdraget har delvis formerats genom olika nätverksgrupper: Nätverk barn och unga, 
områdesnätverk och stöd till Ortsråden. 

Nätverk barn och unga syftar till att öka tryggheten och förbättra uppväxtvillkoren för barn och unga i 
Borås Stad genom att skapa helhetssyn kring barn och ungdomars situation och stärka samverkan 
mellan fritid, kultur, skola, IFO och polisen. Erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella 
situationen på respektive område, utgår från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 
och ungas hälsa och välmående i fokus. 

Områdesnätverk och Ortsråd syftar till att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna 
i Borås Stad, skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer både kommunala 
och regionala verksamheter samt civilsamhället, få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den 
aktuella situationen på respektive område. 

Arbetet inom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där 
de lokala kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen både ska känna förtroende och 
ansvar. 

Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område, både 
inom den avsatta budgeten per nätverksgrupp/ortsråd samt med övriga medel. Insatsens omfattning 
och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett långsiktigt 
perspektiv. 

Landsbygdsutveckling 
Som ett resultat av projektet Leader Sjuhärad har Ortsråden i respektive serviceort fr o m 2020 getts 
möjlighet att med stöd från Borås Stad anställa en person vardera på 10 procent, vilken samordnar och 
driver utvecklingen på orten. Tillsammans med kontaktpersoner på förvaltningen och inom staden 
genomförs flera gemensamma initiativ för att stärka ortens strukturella förutsättningar samt möjligheter 
till sociala aktiviteter och sammanhang. Under 2020 har två av fyra Ortsråd en tjänsteperson anställd 
men ambitionen är att alla ska arbeta på motsvarande sätt. Under 2021 är ambitionen att samtliga fyra 
Ortsråd ska hitta en organisering med en egen samordnare. 

Ett program för landsbygdsutveckling är under framtagande, vilket ska bygga på och harmonisera med 
bland annat översiktsplaneringen, trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra 
initiativ av social karaktär. Ambitionen med styrdokumentet är att det ska vara en gemensam vägvisare 
för Borås Stads långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling och tillväxt på landsbygden. Det 
inrymmer således även sikte på både- regionala och nationella frågor och sammanhang. 
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4.4 Ekonomiska förutsättningar 

Tilldelad grundram är 219 300 tkr, denna inkluderar en uppräkning av kostnader motsvarande 4 000 tkr 
i jämförelse med 2020, varav ett tilläggsanslag på 700 tkr som avser "volymberäkning fritidsgårdar". 
Utgångspunkten är också en justering av tillfällig ramförstärkning för SM-veckan vinter på - 5 000 tkr 
samt tilläggsanslag för ökad hyra gällande Borås Arena 2.0 + 5 000 tkr. 

Beräkningarna i nämndbudgeten 2021 bygger på en effektivisering på 1,5% vilket ger en fritidsram 
motsvarande 216 070 tkr. Effektiviseringen är 3 230 tkr. Om det fattas ett beslut i Kommunstyrelsen 
om en lägre effektiviseringsgrad, 0,5% eller 1,0%, så påverkar det nämndens beräknade budget positivt. 

Budgeten för beräknade lönekostnader utgår från avsatt budget 2020 med uppräkning på 2%. 
Därutöver räknas övriga kostnader upp med 1%, bortsett från interna- och externa lokalkostnader samt 
kapitalkostnader som beräknas utifrån enskilda beräkningar. Intäkterna budgeteras till samma nivå som 
2020, trots höjning av befintliga taxor. Detta för att kunna uppnå en rättvisande intäktsbudget. 

Fritids- och folkhälsonämnden prioriterar följande områden för 2021; 

 Verksamhet för barn och unga, fokus på 10-18 år 
 Breddidrott 
 Idrottsevenemang jubileumsåret 400 år (SM-veckan, Friidrotts SM, Bordtennis SM, med flera 

tävlingar) 
 Friskvård och jämlik hälsa för alla 
 Utveckla Mötesplatsernas funktion 
 Stödja den organiserade idrotten (för att bl a lyckas i skolan) med en speciell satsning på 

idrottsskolan 
 Förstärka samverkan med civilsamhället i alla delar där vi har ”egen” kommunal verksamhet 
 Barn och unga med NPF-diagnoser ska få rimliga möjligheter till meningsfulla fritidsaktiviteter 
 Utveckla det påbörjade arbetet med fler arbetslag bestående av personer med 

funktionsnedsättningar – för att utföra konkreta och meningsfulla arbetsuppgifter inom våra 
”egna” verksamheter 
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Budgetåret 2021 innebär ökade kostnader för nämndens ansvarsområde, som redovisas här; 

Åtgärd Förändring 
Är medräknad i 
FOF:s budget 
2021 

Begär 
kompensation 

1. Ökad hyra Stadsparksbadet 2 113 000  2 113 000 

2. Ökad hyra Borås Simarena 364 000  364 000 

3. Ökad hyra i Ishallen 1 477 000  1 477 000 

4. Hyra Björkängshallen 930 000  930 000 

5. Hyra Kyllaredshallen 967 000  967 000 

6. Beräknade kapitalkostnader för spår och leder 1 700 000 1 700 000  

7. Beräknade kapitalkostnader för 
"evenemangsstaden" 

1 700 000 1 700 000  

8. Ökad hyra Borås Arena 4 500 000  4 500 000 

9. Ökad hyra Boråshallen 2 650 000 300 000 2 350 000 

10. Ökad hyra Norrbyhuset 400 000 400 000  

11. Ökad hyra Dalsjöfors fritidsgård 300 000 300 000  

12. Ny Mötesplats Sjöbo 225 000 113 000 112 000 

13. Ny bro vid skidstadion 500 000 500 000  

14. Evenemangsstaden Borås 750 000 250 000 500 000 

15. Ett nytt arbetslag skapas 600 000 600 000  

16. Lovverksamhet 1 000 000  1 000 000 

Summa; 20 176 000 5 863 000 14 313 000 

Kommentarer till ovanstående; 

Den totala kostnadsökningen hamnar på 20 176 tkr, varav nämnden hanterar 5 863 tkr i den egna 
budgeten och övriga 14 313 tkr söks som en kompensation. 

1. ökad hyra för ombyggnad av bland annat Stadsparksbadets tak borde hanteras i den sedvanliga 
underhållsbudgeten. 

2. ökad hyra för Simarenan som är utöver den sedvanliga hyresökningen. 

3. ökad hyra i Ishallen som också borde hanteras i den sedvanliga underhållsbudgeten. 

Om inte kompensation utgår för nr 1-3, så får nämnden fortsätta att prioritera i enlighet med sin 
prioriteringsordning. 

4-5. ökade hyror för två idrottshallar som ej varit budgeterade tidigare. Om inte kompensation utgår så 
säger förvaltningen upp överenskommelsen med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

6. Beräknade kapitalkostnader för spår och leder. Hela satsningen på ett rörligt och tillgängligt friluftsliv 
finansieras till 100% av Fritids- och folkhälsonämnden. 

7. Beräknade kapitalkostnader för Evenemangsstaden Borås finansieras till fullo av Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

8. Som en konsekvens av ombyggnaden av Borås Arena tillkommer en ökad hyreskostnad. Den 
utökade borgen till Borås Arena AB för investeringen har beslutats av Kommunfullmäktige. 
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9. Borås basket investerar i en ny restaurangdel med serveringsplatser. Den tillkommande hyran bygger 
på ett hyreskontrakt på 10 år, därefter övergår byggnaden i stadens ägo. Nämnden räknar med att 
intäkterna för hyran av restaurang med mera ökar med 300 tkr. 

10. Ökad hyra för Norrbyhuset och dess våning 2. Här kan Mötesplatsen utveckla sin verksamhet och 
ge civilsamhället på Norrby möjligheter att få låna lokaler på Mötesplatsen. 

11. I Dalsjöfors flyttar den nuvarande fritidsgården till lediga lokaler i bad- och sporthallen. Här kan en 
samordning av både verksamhet och personal utvecklas på ett positivt sätt. 

12. Ny Mötesplats på Sjöbo. Nämnden har en ambition att finansiera 50% av den utökade hyran på 
ca 900 tkr (på årsbasis). En preliminär invigning i oktober 2021 ger en ökad kostnad på 225 tkr, varav 
hälften söks som kompensation. 

13. Ny bro vid skidstadion. På vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården finns en gammal bro som 
sammanbinder skidspåren på båda sidor vägen. Bron är uttjänt och behöver bytas. Borås 
skidlöparklubb investerar i bron och tecknar ett femårigt hyresavtal med förvaltningen för 
genomförande innan SM-veckan 2021. Bron blir i vacker träkonstruktion och kommer också att 
fungera som en "välkomstentré" till Ymerområdet. 

14. Under jubileumsåret 2021 kommer Borås att vara värd för tre stora SM-tävlingar, SM-veckan, 
Bordtennis SM samt Friidrotts SM, samtliga tre arrangemang är för seniorer och lockar till stor 
uppmärksamhet från hela Sverige. Samtliga arrangemang kommer också att sändas i Sveriges 
Television. Nämnden kan ta ansvar för 250 tkr av de 750 tkr som behövs för arrangemangen. 

15. Ett nytt arbetslag, med personer med funktionsnedsättning, kommer att skapas i förvaltningen. 
Ambitionen är att arbetslaget ska vara behjälpliga på våra idrotts- och friluftsområden med praktiska 
arbetsuppgifter. Initiativet går också i linje med nämndens uppdrag att skapa förutsättningen till 
sysselsättning för målgruppen med meningsfulla och intressanta arbetsuppgifter. 

16. Satsning på lovverksamhet för barn och unga. Om inte statsbidrag utgår så vill nämnden 
uppmärksamma det stora behov av lovverksamhet som finns. I grunduppdraget för nämnden finns en 
sommarlovsverksamhet, som dock är begränsad till de förutsättningar förvaltningen har. 

I nämndens budgetförslag för 2021 finns även en buffert för oförutsedda kostnader på 2 187 tkr. 

Separata riskanalyser kommer att upprättas inom respektive verksamhetsområde i dialog med presidiet 
och fackliga representanter. Information kommer att delges nämnden löpande. 

4.4.1 Effektiviseringskrav 2021 

Fritids- och folkhälsonämnden har utgått från en anpassning motsvarande 1,5%, vilket motsvarar 
3 230 tkr. Till detta kommer ökade kostnader för förvaltningen i form av bland annat högre 
kapitalkostnader och högre hyror, som inte ingår i den kompensation nämnden söker av 
Kommunfullmäktige, se kapitel 4.4. 

Kompensationen på 14 313 tkr finns beskriven i kapitel 4.4. 

Sammantaget behöver nämnden anpassa sin verksamhet med 5 863 tkr för att få en budget i 
balans med 1,5% anpassning, under förutsättning att den begärda kompensationen utgår. Motsvarande 
anpassning med 1% är 4 891 tkr och med 0,5% anpassning är summan 3 790 tkr. 

I nedanstående tabell har vi listad de anpassningar som måste göras beroende på vilket anpassningskrav 
vi får till oss. 

Om delar av den begärda kompensationen inte beviljas så får nämnden ta ytterligare beslut om 
anpassningar av verksamheten, förutom de som finns beskrivet nedan i anpassningen för 1,5%. 
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Kommentarer till nedanstående anpassningar; 

1-3. Avser anpassningar som har påbörjats under 2020 och får full effekt 2021. 

4. Volymuppräkningen till fritidsgårdsverksamheten försvinner i sin helhet vid 1,5% anpassning. 

5-6. Här pågår en process med Kulturföreningen Tåget och Brygghuset för en effektivare användning 
av de kommunägda lokalerna på Bryggaregatan. Processen inbegriper också ett gemensamt 
förhållningssätt för att göra en tydligare satsning på kulturverksamhet för tonårsgruppen. 

7-8. Här sker en anpassning av idrottsavtalet med Servicekontoret, med fokus på Ryda sportfält och 
Ryavallen. Det kan dock komma att förändras under hösten om andra mer effektiva åtgärder kan finnas 
i samverkan med Servicekontoret. 

9. Idrottshallen på Erikslundsskolan sägs upp beroende på en dåligt utnyttjad och ej ändamålsenlig hall. 

10. På Träffpunkt Simonsland kommer vi fortsättningsvis att städa och sköta enklare fastighetsbestyr i 
egen regi, i ett arbetslag med personer som har funktionsnedsättningar, ledd av en arbetsledare. 

11. Borås Simarena anpassar sina öppettider till måndag-lördag, likt Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. 
Simklubben Elfsborg får möjlighet att utnyttja söndagen fullt ut för tränings- och tävlingsverksamhet. 

12. Ej återbesättning av en 0,5 administrativ tjänst. 

13. En anpassning av öppettider på Brämhults fritidsgård kommer att ske. Ett samarbete med 
civilsamhället ska eftersträvas. 

14. Kostnaden för IOP-avtalet med Hestra IF anpassas efter avtalets förutsättningar. 

  

Effektiviseringsåtgärder Minskad ram 0,5% 
Minskad ram med 

1,0% 
Minskad ram med 

1,5% 

1. Kransmossen, fullt genomslag av 
2020 års anpassning 

354 000 354 000 354 000 

2. Sundholmen, fullt genomslag av 
2020 års anpassning 

633 000 630 000 633 000 

3. Bowlinghallen Viskafors, fullt 
genomslag av 2020 års anpassning 

185 000 185 000 185 000 

4. Öppen ungdomsverksamhet, 
volymuppräkningen anpassas efter 
anpassningskravet 

162 000 431 000 700 000 

5. Uppsägning av Tågets lokaler 556 000 556 000 556 000 

6. Brygghuset, verksamheten 
anpassas när Tåget flyttar ned till 
Brygghusets lokaler. 

575 000 575 000 575 000 

7. Anpassning av Idrottsavtalet med 
Servicekontoret på Ryavallen 

 500 000 500 000 

8. Anpassning av idrottsavtalet med 
Servicekontoret på Ryda sportfält 

300 000 300 000 300 000 

9. Idrottshallen på Erikslundsskolan 
sägs upp. 

 335 000 335 000 

10. Träffpunkt Simonsland förändrar 
lokalvården och städar med ett eget 
arbetslag ledd av en handledare 

500 000 500 000 500 000 

11. Borås Simarena anpassar sina 
öppettider till måndag - lördag 

  700 000 
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Effektiviseringsåtgärder Minskad ram 0,5% 
Minskad ram med 

1,0% 
Minskad ram med 

1,5% 

12. Personalanpassningar, ej 
återbesättning av tjänst 

225 000 225 000 225 000 

13. Brämhults fritidsgård, anpassning 
av verksamheten 

250 000 250 000 250 000 

14. IOP med Hestra IF, anpassas i 
enlighet med avtalet 

50 000 50 000 50 000 

Summa 3 790 000 4 891 000 5 863 000 
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4.4.2 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i en verksamhet. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och identitet. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig 
aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett konkret exempel på verksamhet 
som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att 
synliggöra skillnader i livsvillkor mellan bland annat kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel 
och skapa satsningar för att minska skillnader mellan grupper. Ett annat exempel är arbetet med 
våldsprevention inom den öppna ungdomsverksamheten och badverksamheten, vilket har blivit ett 
viktigt verktyg för jämställdhet. 

En satsning som pågår är att utbilda all personal i ett normkritiskt förhållningssätt och bemötande 
utifrån förvaltningens uppdrag. Detta ses som en förutsättning för att medarbetarna ska kunna arbeta 
ur ett rättighetsperspektiv. För att utveckla våra beslutsprocesser så att bland annat 
jämställdhetsperspektivet införlivas, kommer förvaltningens arbete med analys förstärkas ytterligare 
under kommande året. Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund vilket även 
lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare perspektiv, tillsammans andra frågor som syftar till att 
säkerställa medborgarnas mänskliga rättigheter. 

Ambitionshöjande åtgärder  

Under 2021 kommer vi att arbeta målmedvetet med spridningen av resultatet i välfärdsbokslutet. Dels 
så kommer bokslutet att diskuteras och analyseras på verksamheternas arbetsplatsträffar för att öka 
kunskapen hos medarbetarna och göra dem delaktiga i förvaltningens långsiktiga arbete, och dels så 
kommer vi att mer strukturerat prioritera arbetet för en jämlik hälsad utifrån den kunskap som 
välfärdsbokslutet ger. 
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4.5 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

    

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -1 571 -1 398 -1 398 -1 424 

Nettokostnad -1 571 -1 398 -1 398 -1 424 

Gemensam 
fritidsadministration 

    

Intäkt 69 0 300 0 

Kostnad -12 564 -12 188 -12 488 -12 166 

Nettokostnad -12 495 -12 188 -12 188 -12 166 

Överenskommelsen     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad -256 -382 -382 -386 

Nettokostnad -256 -382 -382 -386 

Evenemang     

Intäkt 3 917 0 90 0 

Kostnad -10 748 -7 727 -7 817 -2 750 

Nettokostnad -6 831 -7 727 -7 727 -2 750 

Mötesplatser/förebyggande 
arbete 

    

Intäkt 3 710 809 2 300 809 

Kostnad -21 240 -18 472 -21 540 -18 326 

Nettokostnad -17 530 -17 663 -19 240 -17 517 

Fritidsgårdsverksamhet     

Intäkt 9 126 6 971 6 971 6 971 

Kostnad -43 092 -42 658 -42 658 -43 297 

Nettokostnad -33 966 -35 687 -35 687 -36 326 

Badresor/barnkoloni     

Intäkt 362 176 176 176 

Kostnad -3 014 -2 901 -2 901 -2 916 

Nettokostnad -2 652 -2 725 -2 725 -2 740 

Folkhälsa     

Intäkt 4 752 2 801 2 801 2 716 

Kostnad -7 917 -5 935 -7 208 -5 947 

Nettokostnad -3 165 -3 134 -4 407 -3 231 

Träffpunkt Simonsland     

Intäkt 2 964 2 573 2 573 2 573 

Kostnad -10 373 -10 764 -10 764 -10 303 

Nettokostnad -7 409 -8 191 -8 191 -7 730 
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Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Anläggningsenheten     

Intäkt 21 322 21 537 18 537 21 846 

Kostnad -116 366 -122 328 -122 828 -122 652 

Nettokostnad -95 044 -100 791 -104 291 -100 806 

Badenheten     

Intäkt 18 683 26 970 17 470 26 970 

Kostnad -55 175 -55 811 -54 811 -55 777 

Nettokostnad -36 492 -28 841 -37 341 -28 807 

Buffert     

Intäkt 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 573 0 -2 187 

Nettokostnad 0 -1 573 0 -2 187 

     

Totalt     

Intäkt 64 905 61 837 51 218 62 061 

Kostnad -282 316 -282 137 -284 795 -278 131 

Nettokostnad -217 411 -220 300 -233 577 -216 070 

4.5.1 Gemensam fritidsadministration 

HR- och ekonomikluster 

I "klusterhuset" samlokaliseras de administrativa funktionerna inom områdena ekonomi, HR, IT och 
nämndadministration. Professionerna stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa 
verksamheten inom både Fritids-och folkhälsonämnden samt Kulturnämnden. Det kan exempelvis 
handla om: 

 Förbereda och administrera beslutsunderlag inom klustrets ansvarsområde, till 
förvaltningsledning och nämnd.  

 Samordna ekonomiska och personaladministrativa rapporter och däri analysera resultat och 
utfall av olika slag. 

 Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs inom klustrets ansvarsområde. 
 Samordna och förbättra administrativa processer och flöden. 
 Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och chefer i olika frågor. 

Under 2021 kommer klustret fortsätta arbetet med att förbättra olika rutiner och processer för att än 
mer underlätta vardagen för de vi finns till för. 

Inom ekonomiområdet fortsätter arbetet med att skapa bra rutiner för autogirohanteringen samt 
administrationen kopplat till förvaltningens avräkningskonto. En ambition är att kunna erbjuda 
kontinuerliga utbildningstillfällen för de som hanterar fakturor och har ett särskilt ansvar för en enhets 
kassaredovisning. Under 2021 finns även en ambition att utveckla förvaltningens arbete kopplat till det 
kommunövergripande analysverktyget som identifierar inköp kopplat till ramavtal. 
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Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitet- och utvecklingsenheten ansvarar för det övergripande kvalitetsarbetet, kommunikation, 
nämndens samarbets- och förvaltningsövergripande uppdrag samt folkhälsoarbetet. Enheten arbetar 
för att bidra till ett förvaltningsövergripande, sammanhållet och långsiktig arbete med tydliga 
prioriteringar utifrån nämndens uppdrag. Under 2020 genomfördes en utbildning med fredsforskaren 
Hans Abrahamsson för att höja kunskapen om folkhälsa, Agenda 2030 och social hållbarhet bland 
förvaltningens medarbetare. Det var en uppföljning av föregående års utbildning i rättighetsbaserat 
arbete för samtliga medarbetare och under 2021 kommer arbetet att intensifieras ytterligare, dels genom 
att arbeta med kunskapen från välfärdsbokslutet i befintliga samverkansforum, med både chefer och 
medarbetare och dels genom att fortsätta utveckla målarbetet, som genomförs inom ramen för 
tillitsresan. 

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitetsarbetet. När det 
gäller förvaltningens kvalitetsarbete med fokus på de interna processerna prioriteras utvecklingen av 
arbetet med styrning, ledning och uppföljning även nästkommande år. Förvaltningens målarbete- 
tillitsresa är ett arbete med att se över och utveckla dessa processer. Syftet är att utveckla ett mer 
tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare ,ökad transparens men framförallt stärka 
helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen, något som har identifierats som ett 
förbättringsområde under tidigare år. Med anledning av Coronapandemin har arbetet pausats och 
planerade aktiviteter skjuts fram till kommande år. 

Arbetet med den interna kontrollen fortlöper och har kommit bli en grund för identifiering av 
förbättringsområden och systematiskt förbättringsarbete på förvaltningsövergripande,- såväl som på 
verksamhetsnivå. 

Ett identifierat förbättringsområde när det gäller förvaltningens interna arbete är framtagande och 
dokumentation av förvaltningsövergripande processer. Det finns en sårbarhet i verksamheten på grund 
av avsaknaden av dokumenterade processer och rutiner. Ambitionen för nästkommande år är att 
genomföra processkartläggning och därmed prioritera förvaltningsöveripande processer inför införande 
i verksamhetssystemet Canea. Syftet med att utveckla ett processorienterat arbetssätt blir mindre 
sårbarhet, effektivare processer och ökat medborgarfokus. 

Förvaltningen tar ett kliv framåt när det gäller digitaliseringen. Genom att kartlägga, samordna och 
strukturera pågående arbete, och identifierade behov framåt få förvaltningen en samlad bild av arbetet. 
Detta är påbörjat 2020 och ambitionen för kommande år är att landa i en förvaltningsövergripande 
utvecklingsplan för digitalisering. 

  

4.5.2 Överenskommelsen 

Överenskommelsen syftar till att staden och De idéburna ska arbeta tillsammans för att bevara och 
utveckla välfärden. De idéburna företräder civilsamhället och deras arbete är avgörande för en mer 
jämlik hälsa i vårt samhälle. Arbetet inom överenskommelsen ska genomsyras av kunskap och respekt 
mellan staden och De idéburna och utvecklas genom samverkan. Att ha förståelse för varandra och att 
bevara goda relationer är en förutsättning för samverkan varvid arbetet med att skapa gemensamma 
dialoger och lära om varandra är ett fortsatt viktigt arbetsområde under 2021. Forum för det arbetet är 
det årliga stormötet för Överenskommelsen samt återkommande lunchmöten kring olika 
verksamhetsområden. 

För att samverkan ska vara möjlig behöver idéburna komma in tidigt i beslutsprocesser. I arbetet med 
Överenskommelsen vill vi öka förståelsen för ett inkluderande förhållningssätt och planerar utifrån det 
en kunskapskonferens om arbetssätt kring tillitsfullt förhållningssätt och inkludering. 

Genom att idéburna verksamheter går samman ökar möjligheterna för samverkan med staden. Staden 
avser att stödja samverkansprocesser i föreningslivet på olika sätt. Ett viktigt stöd är administrativt stöd 
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riktat till föreningsrådet, och ett annat är stödet av lokalisering för föreningar. Befintliga lokaler bör 
samutnyttjas bättre för en mer hållbar utveckling, vilket kan ske om kommunala lokaler tillgängliggörs i 
större utsträckning för idéburna organisationer. Det finns behov av att inventera vilka lokaler som finns 
och som är möjliga att nyttja av idéburna organisationer. 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden 
finansierar en processledare för de idéburna organisationerna motsvarande 40 % tjänst, vilken arbetar 
ihop med den kommunala processledaren, vilket kommer fortgå under 2021. 

Ambitionshöjande åtgärder 

 Regional kunskapskonferens om arbetssätt kring tillitsfullt förhållningssätt och inkludering. 
 Stöd i föreningars behov av gemensam lokalisering 

4.5.3 Evenemang 

Under de sju senaste åren har evenemangsstaden Borås arrangerat stora prestigefyllda 
idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-vecka 2014, världens största 
orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer och herrar under 2016, 
ytterligare en succéfylld SM-vecka för andra gången 2017 samt det största internationella evenemanget i 
Borås, Junior EM i friidrott sommaren 2019. 

Att målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad 
satsning. Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME är Borås Stads ansvariga nämnd och bolag för 
organisationen och genomförandet av de olika idrottsevenemangen. Servicekontoret har varit till stor 
hjälp i samtliga arrangemang och fungerat som en flexibel och kreativ samarbetspartner. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och 
uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna vidareutvecklas. 

Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att 
arrangemanget ska ge 8-10 kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och 
SM-veckorna nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna 
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet. 

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till 
exempel, Borås Horse show, Linnémarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, 
dans- och cheerleadingtävlingar, O-ringen Event och många fler arrangemang. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket 
innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter 
avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt 
evenemang. 

Vidare under 2021 kommer två andra stora prestigearrangemang till Borås, Bordtennis-SM och 
Friidrotts-SM för seniorer. 

 



Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2021 20(46) 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag är att samverka, bidra med kunskap och underlätta för de 
arrangerande föreningarna vid olika evenemang. Att tillhandahålla ändamålsenliga idrottsanläggningar 
är en förutsättning, likaså ett gott värdskap från stadens sida. Eftersom föreningarna har begränsade 
möjligheter att marknadsföra evenemangen över hela staden bidrar vi med att tillhandahålla 
kommunikationskanaler såsom webben, digitala skärmar och vepor på Kungsbron och Norrby 
Långgata. Under 2020 har nästan alla större evenemang ställts in till följd av pandemin, vilket sannolikt 
innebär att behovet av att synas och locka människor kommer vara stort när restriktionerna släpper. 

4.5.4 Mötesplatser/förebyggande arbete 

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, med 
invånare som inte får eller kan ta del av samhällsservice, ungdomar som inte har sysselsättning och 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. 

Mötesplatsernas systematiska våldspreventiva arbete som utvecklades under projektet "En kommun fri 
från våld", som bland annat innebär att all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention, fortsätter. Genom evidensbaserade metoder och ett likvärdigt förhållningssätt ger det 
våldspreventiva arbetet stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats 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. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika 
uppdragens innehåll pågår. 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 och service är också 
civilsamhället och dess olika delar en viktig resurs i detta arbete. 

Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden och AB 
Bostäder utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att 
skapa en ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena. 

Norrbyhuset och Hässlehuset 

På två mötesplatser, Norrbyhuset och Hässlehuset, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. På Hässlehuset också Kulturskola. Mötesplatserna har 
utformats efter önskemål från invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det 
verksamhetsöverskridande arbetssättet är resurseffektivt. Verksamheternas utveckling visar en tydlig 
ökning av besök i alla åldrar, vilket uppfattas som att invånarnas behov av en mötesplats i närområdet 
som kan tillhandahålla ett brett spektra av samhällsservice, fyller en viktig roll. Norrbyhuset kommer 
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från 2021 också förfoga över husets andra våning. Det innebär en ökad möjlighet att utvidga och 
utveckla de befintliga verksamheterna som finns i huset, mötesplats, öppen ungdomsverksamhet och 
bibliotek, men även att koppla nya samverkansparter till verksamheten. Civilsamhället kommer också få 
en betydligt ökad tillgång till att boka lokaler för sin verksamhet. 

Planer finns på en liknande utveckling av ett samlokaliserat, generationsövergripande arbete även på 
Sjöbo och Hulta. På Sjöbo stöds arbetet via de processer som pågår under ledning av ”Kraftsamling 
Sjöbo”, ett socialt investeringsprojekt där åtta olika nämnder ställt sig bakom att alla förvaltningar och 
bolag ska kraftsamla på Sjöbo för en positiv utveckling på stadsdelen, avseende trygghet och folkhälsa. 
Ett Sjöbohus kan vara klart för invigning under senhösten 2021, under förutsättning att nämnden 
kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. 

Mötesplatserna på Sjöbo och Kristineberg bedrivs i samverkan med Vård- och äldrenämndens öppna 
seniorverksamhet. På Kristineberg är verksamheten även samlokaliserad med bibliotek och öppen 
förskola. 

Brygghuset 

Verksamhetens bas är att vara en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fortsatt fokus är 
att i samverkan med parter från civilsamhället stärka den öppna ungdomsverksamheten som en viktig 
arena för unga vuxna i Borås. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid, men också 
en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans. 

Internationellt arbete 

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 tio unga, fördelade på fem olika enheter, från Europa med 
volontäruppdrag via ESC ( European Solidarity Corps). Mottagandet av volontärer är en verksamhet 
som successivt planeras fortsätta att öka. En annan del av det internationella arbetet är 
ungdomsutbyten. Antalet ungdomar och personal från Borås som medverkat i utbyten och konferenser 
och som i olika sammanhang representerat Borås och Sverige ökar. 

Våldspreventivt arbete 

Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför långtgående konsekvenser i form av stora 
kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och barn. 

Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt att det våldspreventiva arbetet med dess inriktning och 
evidensbaserade metoder från stadens sociala investeringsprojekt En kommun fri från våld, kommer att 
fortgå inom nämndens ansvarsområde och i samverkan med civilsamhället. 

Grunden för nämndens våldspreventiva arbete bygger på att många aktörer arbetar samordnat samt en 
systematisk implementering av de av WHO identifierade förändringsprinciperna: 

 öka medvetenheten om sambandet mellan lindrigt och grovt våld,  
 förändra destruktiva machonormer  
 aktivera åskådaren. 

Insatserna görs utifrån de tre fokusområdena boendetrygghet, ungas delaktighet och invånarnas fritid 
med avsikt att täcka områden som en invånare i Borås möter i sin vardag. 

Förvaltningen erbjuder grundutbildningar i våldsprevention för Borås Stads personal via den 
kommunövergripande kompetensförsörjningen. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2021 22(46) 

Ambitionshöjande åtgärder 

Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt 
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av 
grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och 
äldrenämnden och AB Bostäder kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen. Ett 
Sjöbohus planeras vara klart för invigning under senhösten 2021, under förutsättning att nämnden 
kompenseras för de ökade hyreskostnaderna. 

Genom det nu avslutade projektet "En kommun fri från våld" har Borås Stad byggt upp kvalificerad 
kompetens inom det våldspreventiva arbetet. Dessa kunskaper och erfarenheter är en viktig del att ta 
vara på i det arbete som staden planerar för "ett socialt hållbart Borås". 

  

  

4.5.5 Fritidsgårdsverksamhet 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Verksamheten är en del i den helhet som verkar för en positiv 
utveckling av Borås och med fokus; vi tar gemensamt ansvar för barn och unga. 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. 

Det systematiska våldspreventiva arbetet som utvecklades under projektet "En kommun fri från våld" 
och som bland annat innebär att all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention fortsätter. Genom evidensbaserade metoder och ett likvärdigt förhållningssätt ger det 
våldspreventiva arbetet stöd för att utföra verksamhetens uppdrag. 

Ett väl utvecklat internationellt arbete med både europeiska volontärer på plats i verksamheten och 
olika internationella utbyten för såväl ungdomar som personal, är också en del av verksamheten. 

Huvudmålgrupp för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar mellan 10-18 år. 

Under 2019 fastställdes ett inriktningsdokument för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med 
framtagandet av det nya inriktningsdokumentet kartlades också de olika samverkansformerna med 
civilsamhället. Löpande utveckling av nya samarbetsformer ingår som en del av verksamhetens 
organisering. 

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt betonar ungdomars 
delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Grunden för verksamheten och dess 
utveckling utgår från universell prevention (ett brett förebyggande arbete). 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar, i såväl egen regi som i samverkan med andra. 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. Uppdraget för fritidsledarna inom 
verksamheten är "att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på ungdomars aktiva engagemang 
och ansvarstagande". 

För närvarande finns det 10 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar och de är 
lokaliserade på Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, 
Sandared och Brämhult. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till öppen 
ungdomsverksamhet som drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav 
Adolfs församling och Byttorps IF. Vi samverkar också med Borås Fältrittklubb och Parasportcenter i 
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Sjuhäradshallen. 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad, 
vilket innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå såsom värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar 
med samverkan mellan skola och fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i 
skolan där fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan 
och på fritiden. Kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och i 
dagsläget finns att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster påverkar också förutsättningar för 
den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. Det senaste året har samverkan med 
grundskolan minskat. Det innebär i dagsläget att tre av nio högstadieskolor inte har någon samverkan 
avseende fritidsledarresurs. De skolorna ligger i centrala Borås. Fritids- och folkhälsonämnden ser gärna 
en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan. 

Sommarlovsverksamheten 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet bedrivs i form av sommarlovsverksamhet under 
sommarlovet. Verksamheten tar sin utgångspunkt i artikel 31, barnets rätt till lek, vila och fritid och 
riktar sig till barn i Borås med fokus på åldern 10-15 år. Verksamheten sker i nära samverkan med 
mötesplatserna och civilsamhället. Personalen består av ordinarie medarbetare men erbjuder också 
arbetstillfällen för ferieungdomar och sommarvikarier. Verksamheten som bedrivs där barnen bor är 
kostnadsfri och tillgänglig för både flickor och pojkar. Sommarlovsverksamheten ska erbjuda barn 
möjlighet att prova nya aktiviteter, lära känna andra barn och få nya upplevelser. 
Sommarlovsverksamheten går under mottot: Alla barn har rätt till ett roligt sommarlov! 

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. 

  

Anpassning och nivåjustering 

Under 2020-2021 har verksamheten på fritidsgårdarna fått minska antalet öppettimmar och antalet 
enheter för att hålla sig inom given ekonomisk ram. Den minskade ekonomiska ramen beror till största 
del på att samverkan med grundskolenämnden minskat. För att säkerställa uppdrag och kvalitet kan en 
förändring/minskning av antalet enheter alternativt minskning av antalet öppettimmar även 
fortsättningsvis bli nödvändig. 

Även i kärvare ekonomiska tider måste ett visst utvecklingsarbete tillåtas, ett sådant skulle kunna vara 
en ökad samverkan inom förvaltningen och med civilsamhället vid Lundby Park. Under sommaren 
2020 bedrevs lovverksamhet på Lundbyområde utifrån uppdraget att skapa fler bra och meningsfulla 
arbetsuppgifter för feriearbetande ungdomar i Borås Stad. Med hjälp av ordinarie personal, extra 
handledare och ferieungdomar bedrevs sommarlovsaktiviteter för ungdomar under tre veckor, 
verksamheten lockade över 1000 besök under de tre veckorna. Förvaltningen har som målsättning att 
permanenta detta arbete under kommande sommarlov. 
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4.5.6 Badresor/barnkoloni 

Badresor 

Badresor till Sjömarken är en dagkolloverksamhet som under sommarlovet bedriver verksamhet fem 
dagar/vecka för barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar barnen vid hållplatser runt om i staden. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad samt erbjuder arbetstillfällen 
för ferieungdomar. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet. Verksamheten under 2021 kommer att anpassas till den budgetram nämnden 
har, vilket kan innebära en prioritering av åldersgrupp och antal.  

Barnkolonin 

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del 
av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har erfarenhet av arbete med 
barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra 
deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 

För att ta hand om de positiva erfarenheter som anpassningar med anledning av Covid-19 har gett samt 
att bereda plats för fler barn kan försiktiga förändringar komma att prövas under 2021. Verksamheten 
under 2021 kommer att anpassas till den budgetram nämnden har, vilket kan innebära en prioritering av 
åldersgrupp och antal.  

  

  

  

4.5.7 Folkhälsa 

Hälsan är ojämnt fördelad i staden och det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att verka för en 
mer jämlik hälsa. Välfärdsbokslutet ger oss kunskap om hur invånarnas förutsättningar för en god hälsa 
och ett gott liv ser ut. Det beskriver befolkningens hälsa i siffror avseende ålder, kön, geografiskt 
område och skola och bygger på indikatorer som mäts årligen eller med längre intervall. Det baseras på 
olika statistiska källor och vi har långa tidsserier vilket innebär att det visar skillnader och trender som vi 
är säkra på. Skillnaderna mellan de geografiska områden är stora och motiverar särskilda satsningar och 
prioriteringar i verksamheten. Att göra jämlikt är i det här avseendet att göra olika, då insatserna annars 
snarare tenderar förstärka skillnaderna och de ojämlika livsvillkoren. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun deltar nämndernas presidier, AB Bostäder, Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Det är ett viktigt gemensamt 
forum för diskussioner på kommunövergripande nivå kring det främjande, förebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. 

Borås Stad deltar även i två nationella nätverk inom folhälsoområdet, SKL-nätverket för strategiskt 
folkhälsoarbete i kommunerna och Nationella Healthy Cities-nätverket. Det möjliggör att vi kan utbyta 
erfarenheter med andra kommuner och regioner och ligga i framkant när det gäller aktuella frågor inom 
social hållbarhet och folkhälsa. Under coronapandemin har SKL-nätverket för folkhälsostrateger i 
kommunerna och folkhälsocheferna i regionerna haft flera digitala möten för att utbyta erfarenheter 
och ta fram gemensamma analysverktyg. Det har vi haft nytta av i våra analyser. 

Under 2020 har coronapandemin påverkat folkhälsan i landet såväl som i vår stad. Pandemin har i stort 
sett drabbat hela befolkningen, men de som drabbats värst är de redan utsatta grupperna, utsatta barn 
och unga, familjer med sociala, psykiska, alkoholrelaterade eller ekonomiska problem, personer med 
funktionsnedsättning, människor som lever i trångboddhet och hela riskgruppen som isolerats under en 
längre tid. Konsekvenserna kommer sannolikt bli en sämre hälsa, såväl fysiskt, psykiskt och socialt. 
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Exempel på insatser som motverkar dessa negativa konsekvenser är stöd till föräldrar och familjer, ökat 
kunskap om psykisk ohälsa hos personalen, stimulera till ökad fysisk aktivitet och att arbeta för att 
minska alkoholmissbruk och andra droger. 

En av de grundläggande utmaningarna är att kommunicera hälsoinsatserna på ett bra sätt. Förmågan att 
läsa och förstå information, att kunna förhålla sig till och värdera information om hälsobudskap 
varierar, utifrån den situation och det sammanhang man befinner sig i. Det gäller både när det gäller att 
ta till sig information om den egna hälsan, men även för att stödja andra i deras hälsorelaterade beslut. 

Prioriterade målgrupper för folkhälsoarbetet är barn och unga, äldre och de geografiska områden med 
sämre livsvillkor än staden i övrigt. I välfärdsbokslutet genomförs hälsoenkäter i åk 6, 8 och år 1 på 
gymnasiet. Resultatet utgör underlag för prioriteringar. För att främja barn och ungas uppväxtvillkor 
har följande områden identifierats, stöd till föräldrar, meningsfull fritid, en drogfri uppväxt och trygga 
miljöer. För att få bättre underlag till prioriteringar av insatser för målgruppen äldre behövs mer 
kunskap om deras mående. Av den anledningen planeras en omfattande enkätundersökning av 
målgruppens hälsa och mående under 2021. Arbetet för att främja äldres hälsa genomförs primärt 
tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen. 

Utifrån välfärdsbokslutets resultat prioriteras lokalt folkhälsoarbete på områden Hässleholmen, Norrby 
och Sjöbo. Det lokala arbetet samfinansieras med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden genom att 
särskilda utvecklingsledare är anställda för att arbeta strategiskt med folkhälsofrågor och 
områdesutveckling på de prioriterade områdena. Gemensamt för områdena är sämre socioekonomiska 
förutsättningar än på andra geografiska områden i staden. Det behövs olika insatser och olika former av 
samverkan beroende på områdets struktur och förutsättningar. 

Genom en kunskapshöjande insats inom folkhälsa, delaktighet och tillit för personal på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har vikten av att arbeta  medskapande förstärkts. Det lokala arbetet behöver ske 
tillsammans med invånarna och civilsamhället, vi behöver prata med invånarna istället för om 
invånarna. Det innebär att arbetssätten under 2021 ska syfta till att stärka de medskapande processerna. 

Lokalt arbete 
Erfarenheter från satsningar för ökat valdeltagande, i Borås och i andra städer, visar att det sannolikt 
behövs mer än tillfälliga satsningar inför och under valår. Ambitionen i det lokala folkhälsoarbetet för 
ökad delaktighet och tillit är att starta upp ett långsiktigt arbete med lokal förankring för att på sikt 
främja valdeltagandet. Arbetet kommer främst rikta sig till de prioriterade områdena. 

Norrby 
Det har identifierats fyra fokusområden på Norrby utifrån befintliga kartläggningar och kunskap, vilka 
är meningsfull fritid, stöd till föräldrar, jämställdhet och demokrati samt trygga  miljöer. 

Tilliten på området är låg, vilket hänger samman med känslan av inflytande och delaktighet. Därför är 
det viktigt att arbeta för att fler ska känna inflytande och delaktighet på området, vilket görs genom 
boendemöten, trygghetsinsatser, nätverk med civilsamhället och andra aktörer på området. Det planeras 
kunskapshöjande aktiviteter, bland annat inom kulturkompetens och hedersrelaterat våld. Särskilda 
insatser riktas till kvinnor för att främja deras deltagande och rättigheter. Norrbyhusets arbete med 
våldsprevention är fortsatt viktigt. 

Området präglas av lågt föreningsdeltagande bland unga och kommande satsningar syftar till att få in 
fler barn och unga i föreningsliv, starta upp en mer omfattande Idrottsskola, skapa fler trygga 
fritidssysselsättningar och involvera fler vuxna som stöd i olika aktiviteter. Ökat stöd till föräldrar avser 
att förbättra samarbete mellan föräldrar och verksamheter samt erbjuda relevant föräldraskapsstöd, 
vilket gynnar barn och ungas uppväxtvillkor. 

I kommande utvecklingsarbete för trygga miljöer är Kronängsparken en viktig insats där förvaltningen 
ska göra flera olika insatser, såsom engagera föreningar att vistas på platsen, säkerställa att området är 
städat och att eventuella skadegörelser åtgärdas omgående. 
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Hässleholmen  
Prioriterat arbete på Hässleholmen 2021 är att stärka delaktigheten och tilliten bland boende på 
området. Genom att fortsätta utveckla samverkan genom nätverk och arbetsgrupper görs satsningar för 
att stötta lokala initiativ. Satsningar som görs ska verka för att uppnå målbilden för Hässleholmen. 

För att utveckla det lokala arbetet ytterligare planeras ett studiebesök med områdesnätverket till 
Gårdsten, för att få ta del av deras kunskap och erfarenheter. Planerade operativa insatser är fortsatt 
arbete med gatukulturen för att främja barn och ungas delaktighet och ytterligare en förebildsgala och 
aktivitetsdagar (Hässlefesten) för att stärka den positiva identiteten på området. För att främja 
föreningslivet, som upplever att de inte har ändamålsenliga lokaler stöttar staden i processen att hitta 
nya, gemensamma lokaler. 

Bodavallen står inför fortsatt utveckling och samordnare på området samfinansieras mellan RF/SISU 
och Hässlehuset. Samordnaren förväntas bidra till områdets utveckling genom att mobilisera bland 
lokala aktörer, vara kanalen mellan staden och civilsamhället i olika sammanhang samt öka antalet 
aktiviteter på området. 

Sjöbo  
Sjöbo har under lång tid haft ett lågt föreningsdeltagande bland barn och unga i kombination med ett 
smalt utbud av föreningsaktivitet. Det finns ingen stark tradition av samverkan på området, även om 
områdesnätverket har byggt sig starkare med åren. Under 2021 planeras för tre större processer som 
förväntas bidra till att utveckla medskapandet, med boende och verksamma på området. Det är 
utveckling av mötesplatsen, Sjöboskolan som "Arena skola" och föreningsutveckling som är i centrum 
för områdesutvecklingen. Processerna behöver omfatta både de strukturella förutsättningarna och 
förhållningssätt /värderingar hos samverkande parter. Erfarenheterna från Kraftsamling Sjöbo ska 
vävas in i den ordinarie områdesutvecklingen. 

ANDT 
Ungas attityder till narkotika förändras; allt fler unga har en mer tillåtande syn på narkotika. Samtidigt 
som ungas attityder förändras är upplevelsen att kunskapen om ANDT, främst narkotika, låg bland 
vuxna som möter barn och unga. Det är en utmaning att nå ut med kunskap till alla viktiga vuxna 
(vårdnadshavare och yrkesverksamma). En annan utmaning är att kunskapen som förmedlas ska leda 
till förändring. Insatser som bygger på utbildning leder inte automatiskt till en förändring. Ytterligare en 
utmaning är att nå det övergripande drogpolitiska målet i Borås Stad och att inkludera det ANDT-
förebyggande arbetet i ordinarie verksamhet. 

Det ANDT-förebyggande arbete som genomförs i Borås Stad ska syfta till att minska användningen 
och tillgången till ANDT. För att minska användningen och tillgången riktas insatser till viktiga vuxna 
som möter barn och unga. En prioriterad insats under 2021 är att implementera metoden ANDT-coach 
i Borås. Metoden bygger på en tvådagars utbildning om ANDT riktad till vuxna som möter barn och 
unga i sitt dagliga arbete och i föreningsverksamhet. Utbildade ANDT-coacher ingår i ett nätverk med 
kontinuerliga träffar och utbildningar som syftar till att stödja coacherna till att driva ett ANDT-
förebyggande arbete i sin ordinarie verksamhet. Det förebyggande arbetet kan riktas till barn och unga, 
vårdnadshavare och/eller personal. 

Processerna kopplat till det ANDT-förebyggande arbetet förankras i Borås Stads drogpolitiska 
ledningsgrupp medan andra planerade insatser behöver även lyftas och förankras i andra sammanhang. 
Under 2021 ska ett nytt förvaltningsövergripande program revideras och antas. I processen med att 
revidera programmet kommer berörda förvaltningar och nämnder involveras, vilket ger möjlighet att 
samtidigt höja kunskapen om stadens ANDT-förebyggande arbete. 

I övrigt kommer det vara fortsatt fokus på att stärka samverkan, exempelvis kring arbetet med kritiska 
datum, äldre och alkohol och Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö. Under året kommer 
samverkan även syfta till att föra samman det drog- och brottsförebyggande arbetet med stadens 
våldspreventiva arbete. 
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Brottsförebyggande och trygghetsskapande 
Trygghetsmätningen som genomfördes 2019 gav en tydlig bild av att otryggheten samvarierar med 
resultatet i välfärdsbokslutet. Livsvillkoren på de olika geografisk områdena påverkar även den 
upplevda tryggheten. Inom det trygghetsskapande arbetet speglas den kollektiva förmågan, vilken är en 
social process som handlar om ett områdes gemensamma förmåga att hantera problem. Det handlar 
om områdets sociala sammanhållning samt de boendes förväntningar på att andra kommer att agera för 
det allmännas bästa och ingripa vid problem. För att stärka områdets kollektiva förmåga behöver staden 
arbeta med att kompensera för de villkor och förutsättningar som finns på området. Den kommunala 
servicen behöver hålla hög nivå och bidra till att öka förtroendet för samhället. Nedskräpningen har ett 
starkt symbolvärde för hur ett område uppfattas. Darför det är så viktigt att hålla rent och snyggt på i 
offentliga miljöer. 

Långsiktiga insatser för att stärka den kollektiva förmågan på de utsatta områdena är bland annat 
samverkan inom EST (Effektiv Samordning för Trygghet), grannsamverkan, ökad vuxennärvaro, 
boendemöten, trygghetsvandringar, samverkan med lokala aktörer och identitetsstärkande aktiviteter. 
Inom ramen för det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet prioriteras dessa insatser och 
områden. 

Borås rent och snyggt 
Den största delen av nedskräpningen utgörs av fimpar och utmaningen för 2021 är att fortsatt arbeta 
för minskat antal fimpar som slängs på marken. Nedskräpnings- och fimpproblematiken bygger på 
människors beteende, vilket är en svår utmaning att förändra. Kunskap bidrar inte per automatik till 
förändrat beteende och det Borås rent och snyggt försöker åstadkomma är en förändring av normen 
avseende nedskräpning. Det ska upplevas som det "rätta" alternativet att slänga skräpet på rätt plats, 
vilket det gör om tillräckligt många gör rätt. 

Under året kommer vi i samband med Borås 400-årsjubileum ha en fimpkampanj, där visionen är en 
fimpfri stad. Vi har också en utmaning i hur vi systematiskt ska arbeta för minskad nedskräpning på 
Hässleholmen och Norrby. För att åstadkomma en attitydförändring krävs tålamod och samverkan 
mellan många aktörer som verkar på områdena. Vi kommer bland annat ordna städdagar för de 
boende. Dessutom kommer alla femteklassare på Norrby erbjudas en tredagars utbildning tillsammans 
med AB Bostäder, Navet och 4H-gården. Det är ett pilotprojekt och planen är att även erbjuda 
utbildningen på Hässleholmen så småningom. Projektet syftar till att stötta skolor i deras 
hållbarhetsarbete och skapa förståelse för vad social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling 
innebär. Genom att belysa konsekvenser av nedskräpning och förhållandet mellan djur och natur vill vi 
uppmärksamma värdet av naturen i vår närmiljö. 

Målet att minska nedskräpningen med 50 procent kvarstår. För att följa upp våra insatser kommer vi 
fortsatt genomföra skräpmätningar i stadskärnan, på Hässleholmen och Norrby. Avseende mätningen i 
stadskärnan köper vi fortsatt underlag från Håll Sverige Rent. Mätningarna på Norrby och 
Hässleholmen görs inom stadens regi. 
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Ambitionshöjande åtgärder  

 Under 2021 ska en ny rapport tas fram, vilken ännu tydligare ska kopplas till Agenda 2030, MR 
och Borås Stads Vision. 

 För att öka kunskapen om välfärdsbokslutets resultat, såväl internt som externt, är avsikten att  
ta fram GIS-kartor, vilka ger en visuell bild av livsvillkoren och fördelningen av hälsan i staden, 
utifrån kön, område och ålder. Detta för att förvaltningar och bolag lättare ska kunna använda 
det i sitt budget- och planeringsarbete. 

 Ny statistik behöver köpas in för att kunna komplettera och anpassa Välfärdsbokslutet utifrån 
de behov som uppkommit. Vi behöver statistik för trångboddhet, medellivslängd och för 
gruppen äldre. Utvecklingen av välfärdsbokslutet genomförs i nära samarbete med Socialt 
Hållbart Borås. 

 Ny statistik avseende målgruppen äldre behövs för att komplettera nuvarande kunskap och som 
underlag till kommande prioriteringar av insatser. 

 Satsning på hälsocoacher i det förebyggande ANDT-arbetet. 
 Nytt Drogpolitiskt program för staden tas fram.  
 Demokratisatsning på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo.  
 Fimpkampanj i samband med Borås 400-jubileum.  
 Ny samverkansöverenskommelse med Polismyndigheten, närpolisområde Borås 2021-2023 ska 

undertecknas. 

. 

4.5.8 Träffpunkt Simonsland 

Kommunfullmäktige fattade beslut 2014 om att starta Träffpunkt Simonsland. Sedan starten 2015 har 
verksamheten både utvidgats och genomgått förändringar. I grunden är inriktningen då som nu att vara 
en kommungemensam träffpunkt, föreningshus, anhörigcentral och frivilligcentral. Målet är att 
tillsammans med föreningslivet skapa en attraktiv, öppen och lättillgänglig mötesplats samt verka för att 
bryta isolering och ensamhet. 

Träffpunkt Simonsland har, precis som all annan verksamhet, fått ställa om inriktningen under den 
första delen av 2020 då allt stannade av under en vecka i mars. Arbetsgruppen samlades och en av 
medarbetarna kom på idén om en stödlinje för personer i riskgruppen 70 år och äldre. Vi ställde om 
verksamheten på mindre än en vecka och resultatet blev en succé. Arbetet pågår med att undersöka 
möjligheten att Stödlinjen permanentas även efter coronapandemin. 

Vi fick, tack vare bra marknadsföring i samband med vårens insatser i samband med coronapandemin, 
in mer än 200 nya frivilliga. Det ska vi givetvis ta vara på och ta med oss in till 2021. En ny 
frivilligsamordnare är på plats och uppdraget för 2021 kommer att vara att fortsätta arbeta med att 
bryta isoleringen för äldre och lägga till målgrupperna personer med funktionsnedsättning och invånare 
mitt i livet. 

Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör har under resans gång haft många motgångar. Precis när vi 
skulle starta upp bröt coronapandemin ut. Trots svårigheter att anordna praktik har fem personer från 
daglig verksamhet ändå kunnat påbörja utvecklingsinsatsen och projektet har nu beviljats medel för 
ytterligare ett år. Förhoppningen är att deltagarna ska kunna göra praktik på olika öppna verksamheter 
och mötesplatser. 

En annan del i vår satsning inför 2021 är att fler invånare ska få en meningsfull sysselsättning. I 
dagsläget har vi 11 anställda i caféet som av olika anledningar är utanför den ordinarie 
arbetsmarknaden. Det kan vara relaterat till en funktionsnedsättning, långtidssjukskrivning, lång tid 
utanför arbetsmarknaden eller språkträning. Vi har även byggt om receptionen för att kunna utöka våra 
öppettider. 
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Ambitionshöjande åtgärder 

2021 har Träffpunkt Simonsland som mål att kunna ge sysselsättning för upp till 20 personer utifrån 
ovanstående beskrivning. Vi gör anpassningar genom att vi säger upp vårt avtal om lokalvård, vilket ger 
utrymme att i egen regi sköta städningen av lokalerna och tillsätta en handledare. Verksamheten 
kommer då att ha tre handledare som ansvarar för individuell utveckling hos deltagarna genom: 

 Caféverksamhet för Café Simon samt Café Festligheten där allt utom bröd bakas och tillagas av 
egen personal. 

 Reception. Våra medarbetare ska vara ansiktet utåt, välkomna våra gäster och få lättare 
dataträning. 

 Lokalvård. Städning och hygienkontroll av lokaler omfattande ca 4000 m² 
 Värdar/ Värdinnor. Visa besökare rätt och träna det sociala samspelet. 
 Vaktmästeri med enklare vaktmästaruppdrag. 

Dessutom har vi som ambition att Stödlinjen permanentas. 

4.5.9 Anläggningsenheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och 
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och 
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i 
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för 
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de 
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt 
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom 
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Föreningsdrift alternativ driftform 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av 
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda 
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal i olika former. En ambition 
under året är att utveckla själva avtalsmodellen, så att de kvalitetssäkras oavsett vilket "uppdrag" 
föreningen gör för förvaltningen. 

Idrotts-/fritidsanläggningar 

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna 
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller 
byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har investerat i en ny fullstor fotbollshall vid Ryda 
sportfält. En omfattande renovering av Borås Arena pågår för att möta framtidens krav på en modern 
och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. På en upprustad och anpassad 
Ryavallen arrangerades nyligen junior EM i friidrott.  Anläggningen fick mycket höga betyg av 
europeiska friidrottsförbundet och de tävlande. Alidebergsbadet är renoverat och anläggningen är nu 
komplett för stora nationella tävlingar. 

Isyta är en bristvara i Borås och för närvarande pågår ett arbete för att förbereda för två nya isytor i 
Borås. Under hösten 2020 kommer Fritids- och folkhälsonämnden att rekommendera ett förslag för 
placering av desamma. 
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Friluftsgårdar och områden 

Kypegården och Kransmossen är två populära friluftsområden som erbjuder motionsaktiviteter för alla 
åldrar. Kypegården är en attraktiv och välbesökt anläggning med ett friluftsbad i direkt anslutning till 
gården. Den femåriga planen för en "modernisering" av anläggningen har startat och förhoppningsvis 
kan slutföras inom några år. På Kransmossen finns många olika möjligheter till aktiviteter, där är också 
ett flertal föreningar engagerade i området. Mariedals IK hyr sitt klubbhus, som är beläget i hjärtat av 
Kransmossen, av Borås Stad och driver en IOP-verksamhet med en öppen mötesplats. I klubbhuset 
finns också fina separata möjligheter till ombyte, dusch och bastu för allmänheten. I samverkan med 
Mariedals IK kan klubbhuset bli den framtida samlingsplatsen för alla besökare till Kransmossen. 

Borås Arena 

På huvudarenan (Borås Arena 1) har det investerats ca 80 milj kr under året i ny LED-belysning, nya 
LED-skärmar och storbildsskärmar, ny ljudanläggning, tätning av fogar, uppgradering av toaletterna 
samt att stora delar av Sjuhäradsläktaren är totalrenoverad. Nästa del i projektet Borås Arena 2.0 är en 
ombyggnad av den "gamla" Harald Nyborg-lokalen. Förslag kommer att tas fram under hösten 2020 
för troligt färdigställande 2021. Återigen kan Arenan få epitetet en av Sveriges finaste och bästa 
fotbollsarenor som uppfyller alla dagens krav på en elitarena. 

Sjuhäradshallen 

Verksamheten i Sjuhäradshallen växer för varje år. Både gymnastiken och parasporten önskar fler tider 
för sin verksamhet och arbete pågår med att optimera användandet av hallarna. SISU Idrottsutbildarna 
kommer under hösten 2020 att flytta sitt kansli till de ombyggda kontorslokalerna i Sjuhäradshallen (där 
tidigare IF Elfsborg hyrde). Detta är ett bra initiativ, då SISU kommer "mitt i hjärtat" av 
idrottsanläggningar och föreningsverksamhet. 

Ryavallen 

Erfarenheter från tidigare års mästerskapstävlingar och tidigare kunskaper kommer att ligga till grund 
för ett antal åtgärder som bör göras under 2021. Läktarbyggnadens betong måste tätas för att skydda 
underliggande lokaler, sittbrädorna bytas ut, fasaden och fasadbelysningen repareras, ett permanent tak 
över pressläktaren bör skapas. Ryavallen invigdes 1941 som en av dåtidens bästa fotbollsanläggning och 
har de senaste åren blivit mer och mer anpassad för friidrott. Under 2021 kommer SM i friidrott för 
seniorer att avgöras på Ryavallen med IK Ymer som tävlingsarrangör. 

Konstgrässtrategi 

Utbyggnaden av konstgräsplaner är klar och ersatt av en plan för ett succesivt utbyte av konstgräset 
efter slitage och utnyttjandegrad, som revideras varje år. Under kommande år kommer ett större arbete 
pågå med miljöförbättrande åtgärder runt samtliga konstgräsplaner för att minimera spridandet av 
gummigranulat. Vi är dessutom med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland annat 
Svenska Fotbollsförbundet och arbetar med att söka hitta ett miljömässigt bättre ersättningsmaterial till 
gummigranulatet. 

Ryda fotbollshall 

På Ryda IP har den nya hallen varit igång under ett år. En fantastisk bra och ändamålsenlig hall. 
Utmaningen har legat i tillgängligheten till hallen. Under hösten 2020 kommer 55 nya p-platser att 
iordningställas ca 250 m från hallen och i anslutning till grönytorna. Vi kommer också att underlätta för 
personer med funktionsnedsättning att kunna parkera i direkt anslutning till hallen. Hallen kommer väl 
till pass under vintern när Borås Arena stängs och träningar behöver flyttas. Under tidig vårsäsong kan 
IF Elfsborg, Norrby IF med flera lag spela matcher i hallen som har plats för 800 sittande på läktarna. 

Bodavallens idrottsområde.  

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Tillsammans med flera 
aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodasskolan, Tekniska förvaltningen, Mark och exploatering, 
Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt föreningsliv, har en visionsplan tagits fram. 
Det finns stora behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och 
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friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. Nya aktörer på området 
är Borås Cricket klubb och Borås Rugby Fotboll Club klubb vilket ger större möjligheter för ungdomar 
i området att prova på och delta i föreningsaktiviteter. Vi satsar tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna på att få barn och ungdomar att pröva olika idrotter och röra på sig mera. Under 
hösten 2020 kommer en reviderad projektstudio att genomföras med de olika kommunala aktörerna 
samt med de berörda föreningarna i området. Detta för att bestämma färdriktningen på området de 
kommande åren. 

Boråshallen 

har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna 
renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen 
presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del 
åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt 
tillgänglighetsanpassning kvarstår. 

Trots detta fungerar hallen idag som stadens bästa evenemangsarena. Detta mycket tack vare att Borås 
Basket, som ansvarar för en om- och tillbyggnad av läktaren för att skapa restaurang- och 
serveringsmöjligheter i direkt anslutning till spelplanen. Föreningen investerar i byggnationen och hyr ut 
restaurangen till en restauratör. Ett avtal är tecknat mellan Borås Basket och Fritids- och 
folkhälsonämnden kring verksamheten, så att anläggningen kan nyttjas av andra föreningar och 
arrangörer vid andra tillställningar än Basket. Investeringen beräknas vara klar innan årsskiftet 
2020/2021. 

Borås Skidstadion 

På Borås skidstadion/Ymerområdet har Borås SK färdigställt bygget av en ny klubbstuga med 
tillhörande omklädningsutrymmen och serveringsytor med tillhörande värmestuga för allmänheten. 
Stugan blir ett rejält tillskott för området och dess besökare. Arbetet med att förbereda stadion för SM-
veckan vinter 2021 pågår för fullt, där delar av spåren behöver breddas och förberedas för nationella 
tävlingar, tillika behöver logistiken till anläggningen förbättras. Ymerområdet är mycket välbesökt av 
allmänheten som ströv- och motionsområde. I området finns många föreningar och intressenter, vilket 
innebär en utmaning i att skapa de bästa förutsättningarna utifrån besökare och förening. 

Spår och leder  

Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 

Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor, 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

 Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
 Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 

Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
 Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
 Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 
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Badplatser 

Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Vi gör därför ett 
uppehåll i vår beslutade badplatsplan och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta istället. 

Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 

 Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
 Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
 Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter.  

För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås 
skytteallians. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar, men Fritids- och 
folkhälsonämnden har fått Kommunfullmäktige uppdrag att vara stadens kontakt i det fortsatta arbetet. 
Ärendet kommer med all sannolikhet att vara aktuellt under senhösten och i det läget finns möjligheter 
att komplettera med en ekonomisk kalkyl. 

Ambitionshöjande åtgärder  

Prioriteringen för 2021 ligger på framför allt fyra områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och 
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att 
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra 
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom 
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor. 

Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande 
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Det fjärde området handlar om att ta fram ett 
konkret förslag till placering av två nya isytor i Borås, detta för att ge de tre föreningarna, Borås HC, 
Borås konståkningsklubb samt Konståkarna i Borås förutsättningar för att utveckla sin verksamhet. 

  

  

  

4.5.10 Badenheten 

Badenheten 
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Vid 
Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som Simklubben Elfsborg bedriver 
tillsammans med Badenheten. 

Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Den tekniska driften samt skötsel av vatten- 
och ventilation på våra anläggningar köper vi från 1 januari 2020 från Servicekontoret. Den tekniska 
Driftenheten, som tidigare låg på vår egen förvaltning, har flyttats över till Servicekontoret för att 
enheten inte ska vara så sårbara med sin bemanning. 

Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra 
verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. Vision 2025 ligger till 
grund för de mål som badenheten arbetar efter, bland annat att skapa mötesplatser och att ta 
gemensamt ansvar för barn och unga. I praktiken innebär det ett kontinuerligt arbete med att erbjuda 
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vattenträning i grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för 
nybörjare och erfarna. Flera av våra anläggningar har även kvällar med olika bastuarrangemang. Här kan 
man då få en bastuupplevelse med doftoljor och bastuviftningar. Vi arbetar ständigt med att öka 
tillgängligheten ur olika perspektiv. 

Ett av våra största uppdrag är att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma mål är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller 
dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Målet är satt för att eleverna ska ha en bra grund för att klara 
kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare erfarenheter 
till vatten och fysiska förutsättningar. Vår ambition är att från höstterminens start 2021 starta igång vår 
nya kunskapsstege som vi jobbat med under 2020. Det innebär att vi startar 
vattenvana/simundervisning redan i förskoleklass och följer barnen ända upp till årskurs 6. Vi tror att 
detta ska öka simkunnigheten, som de senaste åren minskat. 

Under våren 2021 återupptar vi samverkansprojekt Sommardoppet med simklubben SK70, SLS (Södra 
Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjuds alla 5-åringar i Borås Stad gratiskurser i 
vattenvana. Vi ser det som en bra möjlighet för alla 5-åringar att kunna få en förberedande 
vattenvanekurs, oavsett ekonomiska förutsättningar. I år är inte Simklubben Elfsborg tänkt som 
medarrangör för Sommardoppet. Detta då Borås Simarena även i år ska stänga för renovering. 
Simklubben önskade avsätta all ledig tid för sina egna simkurser, då det blir ett avbrott i deras ordinarie 
verksamheten under Borås Simarenas renovering 
 
Även sommaren 2021 planerar vi för att Borås Simarena ska genomgå en fortsatt renovering, etapp två. 
Första etappen gjordes 2020 och andra etappen genomförs förhoppningsvis 2021. Stängningen är 
planerad maj till och med augusti, för att störa verksamheterna så lite som möjligt. Vi planerar att 
öppna Alidebergsbadet i maj så simklubben Elfsborg kan flytta ut sin verksamhet dit. 

Verksamhetsmått när det gäller besöksstatistiken för våra anläggningar för 2021. 
Stadsparksbadet 240 000 besök. 
Borås Simarena 170 000 besök. 
Sandaredsbadet 65 000 besök 
Dalsjöbadet 38 000 besök 
Alidebergsbadet 30 000 besök. 

Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 240 000 besök per år. Badet är ett familje- 
och motionsbad mitt i centrala Borås. Här kan vi erbjuda alla typer av undervisning i vatten, 
motionssim och vattengymnastik. Barnkalas är ett populärt inslag på Stadsparksbadet. På badet finns en 
privat aktör som driver café och restaurang. Numera finns även ny aktör som driver gymmet. Ett antal 
föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. 
 
Det är med glädje vi nu kan presentera ett totalrenoverat bad, både invändigt och utvändigt. Vi vill 
erbjuda Boråsarna ett bad med olika typer av aktiviteter för såväl barn som vuxna och har något för 
hela familjen oavsett om man vill motionera eller leka. Under 2021 är ambitionen att återfå gamla och 
nya badgäster efter både planerad och oplanerad stängningar på grund av renovering under 2017-2019, 
och en vår och sommar 2020 med begränsade öppettider på grund av Covid-19. Vi har nu ett renoverat 
bad men inga nya attraktioner som lockar besökare. Detta gör att vi behöver sänka de budgeterade 
besöken för Stadsparksbadet för att det ska hamna på en realistisk nivå. 

Borås Simarena är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. som besöks av 
ca 170 000 besökare per år.  Här har föreningslivet fått förutsättningar att växa i antalet grupper och 
aktiviteter. Anläggningen är också populär som träningsanläggning för simföreningar runt om i landet 
och från Norge och Danmark. Simarena samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för 
simundervisning för ensamkommande barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings 
Sällskapet (SLS) arrangeras även Simlärarutbildningar. 
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Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen 
är föreningsdriven och har ca 30 000 besökare under säsongen. Dessutom lämpar sig anläggningen bra 
för tränings- och tävlingsverksamhet. 
 
Sandareds sim- och idrottshall är ett bad för alla åldrar men fokus på barnfamiljer. Tre dagar i 
veckan öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid bedrivs undervisning för 
skolor. Eftermiddagar och kvällar är det öppet för allmänheten. Badanläggningen är öppen 10 månader 
på året och har stängt två månader för sommarsimskolor, sommardoppet, lägerverksamhet, 
storstädning och underhållsrenovering. 
Simföreningen SK70 har stor verksamhet i badet från kl 1600 på måndagar, då badet är stängt för 
allmänheten. De bedriver även verksamhet, efter att badet stängt för allmänheten, på lördagar och hela 
söndagarna. Vi har även privata aktörer som hyr in sig i Sandaredsbadet och bedriver simskolor och 
djupvattenträning. På lördagskvällar hyr vi ut badet till två olika kvinnoföreningar. 
 
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna 
samt barn upp till 12 år. Speciella motionssimkvällar två dagar i veckan i lugn och mysig miljö är mycket 
uppskattade inslag. I Dalsjöbadet har vi även en fin bastu på vår inhägnade utegård. Här körs speciella 
bastuarrangemang. 
Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att vi ska kunna erbjuda flera 
olika motionsformer. Vår önskan är att vi ska kunna utveckla barnverksamheten ytterligare framöver. 
Då de båda bassängerna i Dalsjöbadet går på samma reningssystem, går det inte att ha olika temperatur 
i de två bassängerna. Det gör det svårt att bedriva verksamheter för de små barnen och påverkar 
möjligheten att locka barnfamiljer med riktigt små barn. Även miljön runt bassängerna är i behov av 
upprustning med tanke på både säkerhet och attraktionskraft. 

Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat 
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan. Skolan bedriver där egen simundervisningen. Badet hyrs 
även ut kvällstid samt till olika föreningar och fritidsgården. 

Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med hjälpmedel för att kunna ta emot personer med 
olika funktionsnedsättningar. Badet hyrs idag främst ut till daglig verksamhet samt av olika boenden. 
Det finns även några föreningar och företag som bedriver verksamhet där. 

Ambitionshöjande åtgärder 
Under 2021 kommer vi att jobba extra mycket med att försöka skapa en jämlik hälsa för våra invånare i 
Borås. Vi ser att vi kan bidra med att försöka öka simkunnigheten hos boråsarna. 
Vi fortsätter med arbetet för att bli certifierade som en Vattensäker Kommun. För att lyckas med detta 
måste vi samverka med flera andra förvaltningar. I arbetet ingår även att förändra utbildningsstegen för 
våra grundskoleelever. 
 
Vi vill att våra bad ska vara tillgängliga för alla. Här kommer vi under 2021 jobba mer med att se vad vi 
kan göra för att underlätta för de som har en kognitiv funktionsnedsättning. Vi deltar aktivt i arbetet 
som pågår i Svenska Badbranschen med utbildningar och titlar för badsveriges personal. 
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4.6 Bidragsramen 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Intäkter 98 45 45 45 

Kostnader -42 726 -43 695 -43 195 -44 195 

Buffert 0 0 0 0 

Nettokostnader -42 628 -43 650 -43 150 -44 150 

Kommunbidrag 43 050 43 650 43 650 44 150 

Resultat 422 0 500 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 

Prognos per juli. 

4.8 Nämndens uppgift 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. 

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat 
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet. 
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i 
Borås. 

Nya bidragsregler har införts under 2020. Det nya systemet är mer jämlikt och sammansatt. Vi 
kommer att ta hänsyn till övergångsregler under 1-3 år för att ge föreningarna en rimlig chans att 
anpassa sig. Det finns också en tröghet i systemet då många bidrag bygger på vad föreningarna 
redovisat bakåt i tiden, vilket gör att anpassningar inte kan undvikas i ett sådant läge. 

Coronapandemin har också gjort att föreningar har förändrat sin verksamhet och anpassat sig till 
Folkhälsomyndighetens restriktioner. Vilka långsiktiga konsekvenser detta kommer att få kan vi först 
utläsa senare i höst. Vi kommer säkert att behöva anpassa föreningsstödet för att stödja föreningarna i 
denna besvärliga tid. 

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga 
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta, om än i vissa områden i lägre 
omfattning. Motion och rörelse tidigt i livet har stor inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och 
Idrottsskolan kan ha en avgörande roll till en fortsatt aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden 
ger förhoppningsvis resultat på sikt. 
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Fritids- och folkhälsonämnden vill fortsätta att utveckla Idrottsskolan och ge verksamheten bättre 
förutsättningar att verka under 2021. Uppräkningen på 500 tkr kommer att tillägnas Idrottsskolan för 
att förstärka verksamheten där vi idag inte är så starkt representerad. Att tillsammans med SISU 
Idrottsutbildarna, föreningar och Öppen ungdomsverksamhet hitta former för att genomföra 
Idrottsskolan i dessa områden är en prioriterad verksamhet 2021. 

Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes 
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år men inte i den 
takt förvaltningen önskar. Under 2021 kommer detta att vara ett prioriterat område. 

Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
som visar på antalet deltagare och träningstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt 
konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar 
idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar 
statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella 
idrotter. 

Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre 
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter 
förvaltningen och Borås Stad kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer. 
Träffarna genomförs i ofta samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås. 

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En 
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt. 
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare. 
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4.9 Ekonomiska förutsättningar 

4.10 Verksamhet 2021 

Tkr Bokslut 2019 Budget 2020 Prognos 2020 Budget 2021 

Administration 
föreningsenhet 

-3 420 -3 455 -3 455 -3 545 

Föreningsbidrag -30 932 -32 020 -31 390 -32 330 

Bidrag till etniska föreningar -1 837 -2 000 -2 000 -2 050 

Bidrag till sociala föreningar -2 939 -2 800 -2 930 -2 925 

Bidrag till funktionshindrade -1 498 -1 275 -1 275 -1 250 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-2 002 -2 100 -2 100 -2 050 

Summa -42 628 -43 650 -43 150 -44 150 

 

Föreningsbidrag 

Idrottsskolan fungerar i många avseenden på samma sätt som vid starten 1990 och är en utmärkt väg 
för den som vill prova på många idrotter till låg kostnad, men även en bra start till ett liv i rörelse. 
Utmaningen har varit i de socialt utsatta områdena där kultur och språk har gjort att Idrottsskolan fått 
hitta andra vägar än de traditionella formerna där ideella föräldrar är ledare. Samverkan sker med våra 
mötesplatser och skolor i dessa områden för att informera och hitta former som gör att fler får chansen 
att vara med. 

 

 

Under 2021 kommer verksamheten att få ett tillskott på medel, som skapar förutsättningar att på ett 
proaktivt sätt lösa de utmaningar vi har i socialt utsatta områden. 

Att vara delaktig i en förening kan vara hälsofrämjande på flera sätt. Det ger bland annat en inblick i 
hur demokratin fungerar, det kan också stärka de sociala kontakterna och nätverk kan bildas. 
Föreningslivet erbjuder också stimulerande och utvecklande aktiviteter där man kan agera tillsammans 
för att uppnå gemensamma mål. Bokslutet visar också att föreningslivet i Borås är relativt jämställt men 
att det finns stora variationer mellan och inom de olika kategorierna. 

Under 2020 började de nya bidragsreglerna att gälla och de har tagits emot väl av de allra flesta. Det 
finns dock alltid en risk i att enskilda föreningar drabbas hårdare än andra när man ändrar regler som 
funnits ett längre tag. Under ett par år framöver kan mindre justeringar behöva göras för att utjämna 
eventuella felaktigheter. 

Inom arbetet med Säker och trygg förening sker en ständig utveckling. I dagsläget har ca ett hundratal 
genomgått certifieringen och ett högt antal föreningar återcertifierar sig med jämna mellanrum. Det är 
mest idrottsföreningar som är certifierade idag. Fokus under 2021 kommer vara att få fler kategorier att 
certifiera sig, bland annat etniska föreningar och pensionärsföreningar. 

Under 2020 har möjligheten till intäkter i föreningslivet starkt begränsats på grund av pandemin. 
Evenemang och tävlingar mm har ställts in med uteblivna intäkter som följd. I många föreningar har 
detta slagit hårt mot ekonomin och därför kommer vi att noga följa utvecklingen av hur föreningslivet 
står sig mot de restriktioner som följer i spåren av pandemin. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Fritidsgårdsverksamhet 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
fritidsgård 

350 315 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 38% 50% 50% 

Öppethållande timmar per vecka avser totalt antal öppetimmar på alla kommunala fritidsgårdar. 
Öppethållande dagar per vecka avser hur många dagar per vecka som fritidsgårdar hålls öppna, varierar mellan tre till sex dagar per vecka. 
Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%. 

5.2 Badenheten 

5.2.1 Besökare 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal besökare Stadsparksbadet 240 000 240 000 

Antal besökare Borås Simarena 170 000 170 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 65 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 38 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 24 187 30 000 30 000 
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5.3 Föreningsenheten 

5.3.1 Ungdomsföreningar 

5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 20 923 21 000 21 000 

Bidragsberättigat föreningar 166 165 165 

Antalet aktiviteter 60 218 65 000 65 000 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

57% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

46% 55% 55% 

5.3.2 Etniska föreningar 

5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 3 998 5 000 4 500 

Antalet aktiviteter 3 481 3 500 3 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

42% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

58% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

19% 50% 60% 
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5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigat medlemskap 4 171 4 200 4 300 

Antal aktiviteter 2 370 2 500 2 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

61% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

39% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

14% 50% 50% 

5.3.4 Pensionärsföreningar 

5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Bidragsberättigade medlemskap 9 134 9 200 9 000 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

67% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

33% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

9% 40% 50% 

5.3.5 Överenskommelsen 

5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

83 95 95 

Antal upprättade avtal /IOP 7 8 8 
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5.4 Anläggningsenheten 

5.4.1 Borås Arena 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 281 1 500 1 500 

Borås Arena kommer att hållas stängd under januari månad och verksamheten hänvisas till den nya Fotbollshallen på Ryda. Ett av skälen är 
att minska uppvärmningskostnaden på Arenan under vinterperioden (november-januari). Huruvida det blir några förändringar i spelschemat på 
grund av pandemin återstår att se och då kan det bli aktuellt att revidera öppethållandet på Arenan. 

5.4.2 Borås Arena 21300 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 812 1 300 1 500 

Konstgräset på Borås Arena 2 har bytts ut och ersatts av det tidigare tre år gamla konstgräset på Borås Arena (1). Planen är nu betydligt bättre 
och kan ta emot fler bokningar. 

5.4.3 Lundby Park 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Antal köpta årskort på Skatehallen 65 65 

Antal föreningsaktiviteter 82 70 70 
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5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

5.5.1 Brygghuset 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 47% 50% 50% 

ett utvecklingsarbete pågår tillsammans med kulturföreningen Tåget. Av den anledningen är det svårt att uppskatta antalet öppettimmar per 
vecka, beroende på hur utfallet blir av samverkan. 

5.5.2 Mötesplatser 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Öppethållande timmar per vecka, 
mötesplatser 

170 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 6 5 6 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 47% 50% 50% 
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6  Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Budget 2021 Plan 2022 Plan 2023 

1 Utveckling av miljöförbättrande åtgärder 
kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

1 693 1 200 1 200 1 200 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne 

1 500 1 500 1 500 1 500 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 3 901 2 950 1 350 1 000 

4. Utveckling av spår och leder 3 307 2 730 1 500 1 500 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 900 500 500 

6. Evenemangstaden Borås 605 1 000 750 750 

Summa 11 406 10 280 6 800 6 450 

1) Utveckling av konstgräsplaner 

Vi följer den utbytesplan som finns för våra 16 konstgräsplaner, varje plan har en "livslängd" på ca 7-10 
år, beroende på utnyttjandegraden under åren. Därefter rullas gräset upp och används på skolgårdar 
eller andra allmänna ytor, där konstgräset fyller en bättre funktion än en grusplan. 

2) Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

Detta är en årlig summa som går till ny utrustning och inventarier i våra idrottshallar och idrottsplatser, 
den är helt nödvändig om vi vill ha en fungerande verksamhet utan avbrott. 

3) Utveckling av aktivitetsplatser 

Vi följer den plan som är upprättad och beslutad i Fritids- och folkhälsonämnden. 

Vid Kypegården antog 2019 antog nämnden en femårig utvecklingsplan för friluftsområdet som hade 
utarbetats i dialog med besökare och allmänhet. Allmänheten hade i olika forum fått tycka till och 
lämna synpunkter på förbättringsåtgärder. 

Under kommande år vill vi asfaltera infarten till gården, Belysning vid befintligt utegym samt 
komplettera med ett tak intill utegymmet för barnvagnar och dylikt. 

På Kransmossen är ambitionen att under nästkommande år färdigställa området och då främst med 
fokus på entréområdet och iordningsställa befintliga parkeringsytor med asfalt och linjering. 

På Sjöbo park- och arenaområde, finns stora möjligheter för att anlägga ett nytt frilufts- och 
rekreationsområde i området omkring Viskan och Trollskogen med Sjöbovallen som nav. Sjöbo är en 
stadsdel förvaltningen har valt att satsa lite extra på, på grund av att stadsdelen inom flera områden 
utmärkt sig negativt i välfärdsbokslutet. Under 2021 föreslås att röja området vid Viskan och skapa två 
till tre grillplatser samt undersöka möjligheterna att anlägga en badplats och en ”kanotramp”. För att 
tillgängliggöra området så mycket som möjligt bör fler entréer synliggöras och alla bör märkas upp med 
välkomstskyltar. I anslutning till dessa bör det även finnas en informationstavla över området. Extra 
stora skyltar bör placeras vid entrén som ligger i anslutning till parkeringen vid Sjöbovallen. Även på 
Sjöbo torg bör närheten till frilufts- och rekreationsområdet synliggöras. 
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På Gässlösa idrottsområde har vi ambitionen att komplettera anläggningen med ett 
utegym/hinderbana och en hundrastplats. Detta skulle göra det nya frilufts- och rekreationsområdet 
mer komplett. 

4) Spår och leder 

Våren 2020 gjordes en uppföljning av den Spår- och lederplan som togs fram år 2016. Samtidigt 
beslutades också om en ny plan för åren 2021-2025, med ett fortsatt fokus att förbättra och underlätta 
för allmänheten att besöka och aktivera sig i sina nära grönområden och skogar 

Inriktningen är att underlätta för allmänheten att röra sig i grönområden och skogar just där de bor, 
oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre samhälle utanför staden. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2021 är: 

 Etapp 1 av nytt mountainbikeområde i Kransmossens frilufts- och rekreationsområde. 
 Långvandringsled som utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, 

Transås, Kråkered, Björkehov, Älmås och Gånghester. 
 Utbyte av belysning och stolpar på Kypegårdens elljusspår 
 Elbelysning mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. 

5) Badplatser - utebad 

Föregående vinters hårda stormar orsakade stora erosionsskador på flera badplatser. Vi gör därför ett 
uppehåll i vår beslutade badplatsplan och fokuserar främst på åtgärder kopplade till detta istället. 

Det projekt som avses genomföras under 2021 är: 

 Förlängning av stensatt strandpromenad för att förhindra framtida erosion. 
 Nya bryggor till Hofsnäs badplats 
 Asfaltering av en liten del av Almenäs badplatsparkering 

6) Evenemangsstaden Borås 

Här gör vi insatser för att underlätta för föreningar att arrangera stora tävlingar och mästerskap. 
Insatserna kan variera beroende på vilka arrangemang som tilldelas staden. Under 2021 kommer tre 
stora prestigearrangemang att avgöras i Borås, SM-veckan vinter, Bordtennis SM och Friidrotts SM. 
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6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Utgift 

tom 2019 

Total 
budget 

2020 

Budget 
2021 

Plan 
2022 

Plan 
2023 

Projekt
status 

1. Utveckling av 
Borås Skidstadion 
ink. förberedelser 
inför SM-veckan 
2021 

10 000 6 128 1 872 1 000 500 500 2 

2. Boda 
aktivitetspark 

7 750 3 950 1 550 1 000 750 500 2 

3. Kronängsparken 5 000 0 1 000 4 000 0 0 2 

4. Almenäs 
badplats 

3 500 0 0 3 500 0 0 0 

5. Borås 
Skyttecenter 

500 0 0 500 0 0 1 

Summa 26 750 10 078 4 422 10 000 1 250 1 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

1) Utveckling av Borås skidstadion 

Förberedelserna för den kommande SM-veckan i februari 2021 pågår för fullt. Det mesta flyter på i 
enlighet med den plan vi har. Fortsättningsvis behöver skidstadion uppgradera konstsnö-anläggningen 
regelbundet. 

2) Boda aktivitetspark 

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny och kompletterande belysning. 

3) Kronängsparken 

I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. En 
kostnadsberäkning uppgår till 5 000 tkr och avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt 
belysning. Projektet tidsberäknas till senhösten 2020 samt 2021, det kan också förskjutas beroende på 
detaljplanens genomförande. Summan bör reserveras med tanke på att området eventuellt måste 
saneras. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 
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4) Upprustning Almenäs i samband med Borås 400-årsjubileum 

I samband med Borås 400-årsjubileum vill vi göra en större upprustning av ett av boråsarnas största 
besöksmål sommartid. Upprustningen kommer delvis att bestå av tillgänglighetsanpassningar, både för 
bad och friluftsliv, samt även ett nytt aktivitetsområde. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 

5) Nytt skyttecenter 

Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter i 
anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika 
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika utredningar 
som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. 

Satsningen förutsätter full kostnadstäckning för de kapitalkostnader som uppstår i samband med 
investeringen. 
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Effekter av coronaviruset - fokus på åldersgruppen 70 

år och äldre 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker sammanställningen Effekter av 

coronaviruset – fokus på åldersgruppen 70 år och äldre och skickar till 

Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden.          

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i april 2020 uppdraget av 

Krisledningsstaben samordna ett analysarbete gällande konsekvenserna på kort 

och lång sikt av coronaviruset, ur ett folkhälsoperspektiv. 

 

De rekommendationer som gällt sedan i mars har haft en stor påverkan för 

personer som är 70 år eller äldre. Uppdraget var att göra en analys av hur 

personer 70 år och äldre i Borås har det i coronapandemin och ta fram förslag 

på åtgärder på kort och lång sikt. 

 

Allt utbud i Borås Stad som verkade förebyggande mot ohälsa och främjande 

för hälsa, specifikt riktat till åldersgruppen 65 år och äldre är stängda sedan i 

mitten av mars. Stödlinjen startades upp i mars för att stötta äldre och 

riskgrupper, de erbjuder såväl praktisk hjälp som någon att prata med. 

Vi har använt oss av omvärldsbevakning, inhämtat intryck från tjänstepersoner 

som jobbar strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuat 

målgruppen. 

 

Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt av coronaviruset. Det finns ett brett spann, från de som knappt 

vågar sig ut till de som hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Det finns 

många berättelser om stark oro och rädsla. Flera vi har pratat med tar ansvar 

och håller kontakt med andra äldre. Många vittnar om den medmänsklighet 

som upplevs under denna tid, det lilla spelar roll. Det finns en stor längtan efter 

sammanhang och det sociala. Äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är 

ofrivilligt ensamma, lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta 

i pandemin. 
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Efter att ha sammanställt har en grupp av tjänstepersoner från olika 

förvaltningar sammanställt insatser för äldre på kort och lång sikt: 

- Ta fram statistik på hur boråsare 65 år och äldre mår. 

- Samarbete mellan fler förvaltningar för ett hälsosamt åldrande. 

- Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. 

- Permanenta Stödlinjen. 

- Se till att ha beredskap för att möta psykisk ohälsa. 

- Fokus på insatser kring fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa. 

- Satsa på digitalisering för åldersgruppen 65 år och äldre. 

- Skicka ett brev till boråsare 70 år och äldre med budskapet håll ut. 

- Fixartjänst eller liknande service behövs omgående för att undvika 

fallolyckor.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker sammanställningen och skickar till 

Kommunstyrelsen och Vård- och äldrenämnden.               

Beslutsunderlag 

1. Effekter av coronaviruset – fokus på åldersgruppen 70 år och äldre                      

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Vård- och äldrenämnden 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick i april 2020 uppdraget av 

Krisledningsstaben samordna ett analysarbete gällande konsekvenserna på kort 

och lång sikt av coronaviruset, ur ett folkhälsoperspektiv.  

Striktare rekommendationer har gällt sedan i mars för personer som är 70 år 

eller äldre jämfört med andra åldersgrupper. Målgruppen 70 år och äldre som 

bor i Borås är över 16 000 personer. Detta är en väldigt heterogen grupp där 

hälsa, livsvillkor och preferenser skiljer sig åt.  

Uppdraget är att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i 

coronapandemin och ta fram förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 

Allt utbud i Borås Stad som verkade förebyggande mot ohälsa och främjande 

för hälsa, specifikt riktat till åldersgruppen 65 år och äldre är stängda sedan i 

mitten av mars. Stödlinjen startades upp i mars för att stötta äldre och 

riskgrupper, de erbjuder såväl praktisk hjälp som någon att prata med. 

Vi har använt oss av omvärldsbevakning, inhämtat intryck från tjänstepersoner 

som jobbar strategiskt med frågor som rör äldre i Borås Stad och intervjuat 

målgruppen.  

Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt av coronaviruset. Det finns ett brett spann, från de som knappt 

vågar sig ut till de som hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Det finns 

många berättelser om stark oro och rädsla. Flera vi har pratat med tar ansvar 

och håller kontakt med andra äldre. Många vittnar om den medmänsklighet 

som upplevs under denna tid, det lilla spelar roll. Det finns en stor längtan efter 

sammanhang och det sociala. Äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är 

ofrivilligt ensamma, lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta 

i pandemin. 

Förslag till insatser:  

 Ta fram statistik på hur boråsare 65 år och äldre mår.  

 Samarbete mellan fler förvaltningar för ett hälsosamt åldrande. 

 Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. 

 Permanenta Stödlinjen. 

 Se till att ha beredskap för att möta psykisk ohälsa.  

 Fokus på insatser kring fysisk-, psykisk-, social- och existentiell hälsa. 

 Satsa på digitalisering för åldersgruppen 65 år och äldre. 

 Skicka ett brev till boråsare 70 år och äldre med budskapet håll ut. 

 Fixartjänst eller liknande service behövs omgående för att undvika 

fallolyckor. 
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1 Bakgrund 

Sedan i mitten av mars 2020 uppmanas personer 70 år och äldre att begränsa 

sina sociala kontakter på grund av det nya coronaviruset. Strikta 

rekommendationer har sedan dess gällt för personer som är 70 år eller äldre 

jämfört med andra åldersgrupper.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen fick under april 2020 uppdraget av 

Krisledningsstaben att samordna ett analysarbete avseende konsekvenserna på 

kort och lång sikt av coronapandemin ur ett folkhälsoperspektiv framförallt 

gällande barn och unga. Fritids- och folkhälsoförvaltningen initierade utifrån 

sitt folkhälsouppdrag senare även ett arbete gällande en analys av hur 

coronaviruset drabbar 70 år och äldre. Vi som fick uppdraget jobbar med 

folkhälsa på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och har i våra tjänster uppdrag 

gällande äldres hälsa.  

Målgruppen är personer 70 år och äldre som bor i Borås, över 16 000 personer 

varav ca 9 000 är kvinnor och ca 7 000 män. Det bör förtydligas att målgruppen 

inte är boende på vård- och omsorgsboende (ca 5 % av gruppen 70 år och 

äldre). Det bör också poängteras att detta är en väldigt heterogen grupp. Den 

inkluderar flera generationer, där hälsan är ojämlikt fördelad. En hel del har god 

ekonomi medan andra lever på knappa marginaler. Det finns en stor spridning i 

utbildningsbakgrund, de som är helt friska till de som har psykiska eller fysiska 

begränsningar och behöver hjälp i sin vardag. Det finns de som är 

anhörigvårdare, många som engagerar sig i volontärarbete, personer som 

arbetar, de med stora sociala kontaktnät till de som är ofrivilligt ensamma och 

allt däremellan. Det finns de som har flyttat till Borås i äldre eller yngre ålder 

och de som har bott här i hela sina liv. De flesta har svenska som modersmål, 

andra finska eller annat språk. För att bara nämna några saker som skiljer denna 

”grupp” åt.  

2 Uppdrag och syfte 

Uppdraget är att göra en analys av hur personer 70 år och äldre i Borås har det i 

tider av coronapandemin och ta fram förslag på åtgärder på kort och lång sikt. 

3 Beskrivning av nuläge 

I mitten av mars stängde mötesplatserna för seniorer i Borås Stad sin 

verksamhet och Träffpunkt Simonsland pausade sina aktiviteter, restaurangerna 

för seniorer är stängda tills vidare. Även pensionärsföreningar och liknande 

organisationer pausade sina aktiviteter i samband med de nya restriktionerna för 

70 år och äldre. Stödlinjen i Borås Stad utgår från Träffpunkt Simonsland och 

startades upp i mitten av mars för att stötta äldre och riskgrupper. Stödlinjen 

erbjuder såväl praktisk hjälp som att kunna finnas där för de som är oroliga och 

vill ha någon att prata med. Information om Stödlinjen spreds i Borås Stads 

kanaler och det gick även senare ut ett brev till samtliga personer i Borås 70 år 

och äldre, med information om Stödlinjen och annan service som finns. I 
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mitten av juni har närmare 1 500 ärenden tagits emot. Flera organisationer som 

Norrby IF och Svenska kyrkan har engagerat sig i Stödlinjen och dessutom 

finns över 200 frivilliga boråsare (så kallade MedBoråsare) som har anmält sig 

att hjälpa till. Tillfällig hemleverans utgörs av färdtjänstens personal och kör ut 

varor från flera butiker i staden. 

4 Tillvägagångssätt 

För att ta fram underlaget har vi använt oss av tre delar, (1) omvärldsbevakning, 

(2) inhämtat intryck från tjänstepersoner som jobbar strategiskt med frågor som 

rör äldre och de som jobbar med Stödlinjen samt (3) intervjuer med personer i 

målgruppen.  

1) SKR, Sveriges Kommuner och Regioner jobbar med att analysera 

situationen med coronaviruset för flera målgrupper bland annat äldre. 

Vi har tagit del av det materialet, liksom analyser och rapporter från 

Folkhälsomyndigheten. Vi har kontakt med andra kommuner som 

jobbar med liknande arbete. Vi har också tagit del av intervjuer/artiklar 

med de främsta inom området, som Ingmar Skoog (föreståndare för 

AgeCap - centrum för åldrande och hälsa, Göteborgs Universitet) och 

Susanne Rolfner Suvanto (som bland annat har jobbat som regeringens 

särskilda utredare för att ta fram förslag till en nationell kvalitetsplan för 

äldreomsorgen).  

2) Äldreombudet i Borås Stad, strateger på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen liksom flera funktioner inom 

förebyggandeenheten i Vård- och äldreförvaltningen har träffats för att 

gå igenom material och dela med sig av sina erfarenheter. Samtliga som 

jobbar med Stödlinjen har intervjuas.  

3) Målgruppen själva intervjuades av tjänstepersoner samt av 

pensionärsföreningar, Röda korset och Svenska kyrkan. Sammanlagt har 

cirka 300 röster från målgruppen hörts under denna fas. 

Tjänstepersoner själva stod för 20 intervjuer medan resten av rösterna 

samlades in från organisationer. Av de 20 personerna som intervjuades 

av tjänstepersoner var det 2/3 kvinnor och 1/3 män. Det var jämnt 

uppdelat mellan de som var mellan 70-80 år och mellan 80-90 år. Bara 

två av intervjupersonerna var över 90 år. En person som intervjuades 

var under 70 år men hade själv mycket kontakt med äldre medlemmar i 

församlingen.  
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5 Analys och tolkning 

I analysfasen kunde vi se sju olika teman från det insamlade underlaget, som 

beskriver den bild vi fått av hur boråsare 70 år och äldre har det i dessa tider.  

 

Har påverkat alla aspekter av hälsa 

Inom folkhälsa pratar vi om att det finns flera aspekter av hälsa, ofta nämns den 

fysiska, psykiska och sociala hälsan. Internationellt brukar man även prata om 

en fjärde aspekt, nämligen den existentiella hälsan. Det har tydligt kommit fram 

att alla dessa aspekter av hälsan påverkas i coronapandemin, inte minst har det 

fångats upp av tjänstepersoner liksom de som har haft kontakt med många 

äldre men också i enskilda intervjuer. När det gäller den fysiska hälsan, handlar 

det om kroppens tillstånd. Fysisk aktivitet, kost, alkohol med mera påverkar 

den fysiska hälsan. Enligt SKR och Folkhälsomyndigheten finns risk för 

stillasittande, sämre kosthållning och högre alkoholkonsumtion till följd av 

coronapandemin, vilket bland annat kan leda till ökade fallolyckor. Färre kan 

antas söka vård för andra skador/sjukdomar då vården signalerar att läget är 

ansträngt eller äldre är rädda för att besöka vårdinstanser. Den psykiska hälsan 

är något det slås larm om i dessa tider både av expertis nationellt och 

tjänstepersoner i Borås Stad. Det framkommer i intervjuer att oron och rädslan 

är hög hos många, de som led av psykisk ohälsa innan och dem i dess närhet 

drabbas hårt då ångesten triggas. Den sociala hälsan har ändrats hos 

målgruppen, då de sociala relationerna har satts på paus eller upprätthålls på 

andra sätt än fysiska. De som träffar vänner och släkt gör det på distans. De vi 

intervjuar som lever ihop med någon verkar uppskatta det. De som är 

anhörigvårdare genomgår däremot en krävande tid. Äldre vars närstående bor 

på Vård- och omsorgsboende är också mycket drabbade. Den existentiella 

hälsan handlar om mening och vilken roll man tillskriver sig i världen bland 

annat. Många har uttryck att de existentiella frågorna blir viktiga i denna tid när 

döden är närvarande och när man får tid att tänka på vad som är viktigt. Dessa 

olika aspekter av hälsa går förstås ihop och påverkar varandra.  

Allt har förändrats (…) det känns tomt - Kvinna 73 år. 

Jag tänker på att jag vill leva så länge att allt blir normalt igen - Kvinna 80 år. 

 

Från de som inte vågar gå ut till de som ser det som ett behövligt avbrott  

Det är ett brett spektra hur personer tar och ser olika på denna situation. Hur 

de hade det innan coronapandemin påverkar situationen under pandemin. 

Hälsan är ojämlikt fördelad och de som hade det svårt innan coronapandemin 

verkar ha det väldigt svårt nu. De som har det bra generellt går igenom detta 

mer rustade, vilket framkommer i intervjuer. Det materiella verkar spela också 

spela roll. Vissa har sommarhus de kan åka till och en bil att färdas i. Det finns 

de som lider av att inte kunna ingå i sina vanliga sammanhang medan andra har 

uttryckt att det är lite skönt med en paus, att de har kommit närmare sin partner 

eller att det mesta är som vanligt. De som lever själva och trivs i sitt eget 

sällskap verkar ha lättare för isoleringen än de som behöver stimulans av andra 
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för att må bra, var en samordnares reflektion som dagligen har kontakt med 

många äldre. Alla äldre vi pratat med följer inte restriktionerna men är 

försiktiga. De flesta vi pratar med har möjlighet att vara utomhus och tar 

promenader, fixar i trädgården eller träffar nära och kära med fysisk distans. 

Någon har inte möjlighet till det och längtar väldigt mycket efter att ta sig ut på 

trappan och kolla på fåglarna i sin fågelholk.  

Har vänner som tar det ganska lugnt, men också vänner som är ”hispiga” och låser inne sig 
och vågar inte träffa någon, de mår inte väl. - Kvinna 80 år. 
 
Tre årsmöten är uppskjutna. Har haft det lugnt och skönt nu (skratt) - Man 85 år. 

 

Rädsla, oro och ensamhet 

Många berättelser vittnar om en utbredd rädsla, oro och ensamhet i dessa tider. 

Samtliga vi varit i kontakt med till exempel Röda korset, Svenska kyrkan, våra 

intervjupersoner, tjänstepersoner som jobbar med Stödlinjen, Fixartjänst, 

Seniorhälsokonsulenterna samt Anhörigstöd med mera vittnar om detta. Det 

finns ångest och bottenlös oro. De som har förlorat en anhörig, har en anhörig 

som bor på Vård- och omsorgsboende eller vårdar en anhörig blir en extra 

utsatt grupp. De sitter med svåra beslut och kanske har svårt att förklara för sin 

anhöriga varför situationen är som den är. Det finns även oro och rädsla för 

egen del, för partner liksom för barn och barnbarn. En sorg att många äldre ska 

behöva sätta livet till och en oro för den corona-strategi som Sverige har valt, 

uttryckte någon enstaka. Det kan vara svårt att få kontakt med vården, upplever 

vissa. De som är allra ensammast, blir än mer isolerade. Gällande Stödlinjen för 

finsktalande har 83 % av de som har ringt in varit i behov av stödsamtal, till 

skillnad från Stödlinjen för svensktalande där de som ringt framförallt varit i 

behov av praktisk hjälp.   

Ensamheten har många dimensioner. - Man 90 år.  

(..) det finns så många ensamma som saknar socialt nätverk. Att de inte har någon att prata 

med - Tjänsteperson på Stödlinjen. 

 

Medmänsklighet 

I flera berättelser poängteras medmänskligheten. Många från civilsamhället har 

telefonkontakt med sina medlemmar, vilket verkar uppskattas mycket. De äldre 

vi har pratat med säger att de har kontakt med sina jämnåriga vänner och att de 

har koll på varandra. Flera får hjälp med handling och en del nämner Stödlinjen 

som ett bra initiativ. Frivilliga boråsare ställer upp med praktiska eller stöttande 

insatser. Många engagerar sig för andra och umgås på det sätt som är möjligt. 

Någon hade myntat begreppet ”coronasittning” då hen träffade vänner ute med 

fysisk distans. Det blev uppenbart för oss i intervjuerna att det lilla spelar roll, 

ett samtal kan göra stor skillnad. Tacksamhet för denna omsorg uttrycks. 

Samtidigt vet vi inte hur många som inte nås och skulle ha behov av det. En 
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pensionärsförening uttryckte att de borde ha uppdaterat mejllistorna så de 

kunde nå alla medlemmar.  

Tänker till på hur bra vi har det i Sverige, att vi finns för varandra, vi ställer upp och hör av 

oss till varandra. - Kvinna 76 år. 

Man ringer runt och frågar hur de mår - Man 84 år.  

 
Längtan efter det sociala 

Något som också kommer fram väldigt tydligt i den bild som tecknas är längtan 

efter det sociala. Flera beskriver det som tråkigt eller långsamt, att allt stannade 

av. Det finns en längtan efter aktiviteter, sammanhang, barn, barnbarn, nära 

och kära. Några uttrycker att de längtar efter att resa och efter kulturupplevelser 

som till exempel konserter och teater. Även om de håller kontakt på olika sätt 

till exempel via telefon, facetime eller träffas ute, så saknas den fysiska 

kontakten och de sociala sammanhangen.   

Saknar håll-i-gånget, saknar det (..) Tråkigt att inte vara på någonting. Umgås med 

människor, barnbarn, krama. - Kvinna 71 år. 

 

Vi klarar oss! 

Även om vissa utrycker att det är jobbigt finns det inga indikationer på att 

gruppen inte skulle klara sig med det praktiska. Karlstads Universitet 

undersöker hur äldre har det i tider av coronapandemin och menar att de äldre 

är tappra, vilket stämmer överens med bilden vi ser. Anhöriga, vänner, partner, 

grannar, Stödlinjen eller andra hjälpfunktioner, onlinetjänster, lokala 

matvaruaffärer eller de själva (på tider då det är lugnt och med handskar 

poängterar vissa) är olika sätt som handling sköts. Det Stödlinjen flaggar för är 

att praktiska saker i hemmet kan börja bli svårt när detta har pågått så lång tid. 

Det kan handla om lampor som har slutat fungera eller batterier i brandvarnare 

som har laddats ur. Det kan innebära livsfara att själv klättra upp på stege. Vi 

vet inte heller om det finns de som inte klarar sig som vi inte når. Bilden vi får 

till oss är i alla fall att boråsare 70 år och äldre ”klarar sig”. Det blir också tydligt 

i våra intervjuer, att de äldre har varit med förr, genom andra samhälleliga kriser 

som krig och tidigare pandemier. Därför kan de ha strategier som yngre inte 

ännu har tillgodosett sig.  

Var med under kriget. Mindre kris nu, men annorlunda. - Kvinna, 92 år. 

Jag klarar mig - Man 84 år. 

 

Kan komma något gott ur detta 

Något som också bör nämnas eftersom det är en tydlig röd tråd genom 

berättelserna är att det finns en optimism bland flera vi intervjuar. De menar att 

det kan komma något gott ur den här krisen, att man får tid att stanna upp och 

tänka till och kanske värderar saker annorlunda. Att man förstår vad som är 

viktigt nu. Några nämner att de har blivit bättre på det digitala, någon 
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promenerar som aldrig förr och har lärt sig uppskatta naturen, en annan menar 

att det är positivt att vi pratar mer om existentiella frågor. En intervjuperson 

uttryckte förvåning över att hen har klarat krisen så bra och någon menar att 

kriser tar fram det bästa i människor.  

Tid för reflektion gör att man bromsar upp och tänker till. Hänger inte upp sig på småsaker 

- Kvinna 76 år. 

 

6 Slutsatser och föreslagna åtgärder 

Hälsan bland boråsare 70 år och äldre har påverkas fysiskt, psykiskt, socialt och 

existentiellt av coronaviruset. Det vill säga att det har påverkat hälsan på alla 

plan. Det är väldigt olika hur äldre förhåller sig till pandemin och hur de 

påverkas. Det finns ett brett spann, från de som knappt vågar sig ut till de som 

hittar andra sätt att umgås och är helt lugna. Flera vi har pratat med tar ansvar 

och håller kontakt med andra som är i samma situation. Flera upplevde en hög 

nivå av medmänsklighet under denna tid, det lilla spelar roll. Ett samtal gör stor 

skillnad. Det finns en stor längtan efter sammanhang och det sociala. Gruppen 

70 år och äldre verkar klara sig bra praktiskt. De som är ofrivilligt ensamma, 

lider av psykisk ohälsa samt anhörigvårdare är extra utsatta i pandemin. 

Följande insatser föreslås.  

Strategiskt långsiktigt: 

 Statistik. Välfärdsbokslutet som tas fram vartannat år, innehåller sedan 

senaste upplagan 2018 ett kapitel om hälsosamt åldrande. Vi har lite 

statistik på denna åldersgrupp och knappt någon statistik fördelad på 

stadsdelar i Borås. Därför kan vi säga lite om hur äldres hälsa är 

fördelad i staden. Planen var att ta fram statistik för målgruppen 65 år 

och äldre under 2020. Vi tror dock att svaren kommer påverkas så pass 

mycket av coronaviruset att det är bättre att statistiken tas fram i ett 

senare skede, förslagsvis 2021. Statistiken blir ett mycket bra underlag 

för vidare arbete och riktade satsningar. Efter coronapandemin blir det 

extra viktigt att undersöka hur denna grupp mår, eftersom de drabbats 

extra hårt av restriktionerna.  

 Samarbete över förvaltningarna. I staden finns en grupp av 

tjänstepersoner som arbetar strategiskt med att förebygga ohälsa och 

främja hälsa för åldersgruppen 65 år och äldre. Den kom igång i 

samband med att Vård- och äldreförvaltningen skulle bildas, under 

2016. Vi kallar gruppen ”Hälsosamt åldrande”. I dagsläget ingår tre 

förvaltningar; Fritid- och folkhälsoförvaltningen, Vård- och 

äldreförvaltningen liksom Stadsledningskansliet. Vi skulle gärna se att 

fler förvaltningar är representerade i denna grupp, för fler perspektiv på 

hälsosamt åldrande. Gruppen ses en till två gånger per termin. 
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 Kraftsamla kring ofrivillig ensamhet. Det uppskattas att mellan 10-

15 % av åldersgruppen 65 år och äldre är ofrivilligt ensamma i Sverige. 

Hur coronapandemin har påverkat den uppskattningen vet vi inte i 

dagsläget. Vi kan dock anta att de äldre som var ofrivilligt ensamma 

innan coronapandemin, kan bli ännu mer isolerade på grund av 

coronaviruset med psykisk ohälsa som följd. Det finns flera aktörer i 

Borås som jobbar uppsökande och verksamheter med låga trösklar. 

Pensionärsföreningarna, Svenska kyrkan, Röda korset, Borås 

besöksverksamhet, Träffpunkt Simonsland, Vård- och 

äldreförvaltningen, Borås Stads Äldreombud, Fixartjänst 

(Arbetslivsförvaltningen) med flera är viktiga i arbetet med att nå ut till 

ofrivilligt ensamma.  

 

När restriktionerna lättar:  

 Stödlinjen. Stödlinjen har etablerats och har blivit en väg in för de 

äldre som behöver hjälp. Möjligheterna undersöks om att permanenta 

Stödlinjen för att kunna koppla ihop personer som behöver stöttning 

med frivilliga MedBoråsare eller rätt instans i kommunen. 

 Beredskap att möta psykisk ohälsa. Det förutspås en ökad psykisk 

ohälsa och vi kan anta att det kommer finns behov av samtal kring de 

stora frågorna. Därför bör det finnas en beredskap kring att möta detta. 

Att våga fråga och lyssna fördomsfritt är redskap som används för att 

identifiera psykisk ohälsa och främja psykisk hälsa. MHFA (Mental 

Health First Aid eller Första hjälpen till psykisk hälsa) är en två dagars 

kurs som ges inom det centrala kursutbudet i Borås Stad. Det finns en 

kurs med inriktning äldre. Uppskattningsvis har mellan 60-70 

medarbetare som jobbar med den äldre målgruppen redan gått kursen. 

Fler instruktörer kommer att utbildas, som kan hålla kurser internt. Det 

bör också finnas en medvetenhet om att de som vårdar anhöriga har 

haft en mycket påfrestande period både fysiskt och psykiskt. 

Anhörigstödet i Borås är en viktig resurs i att stötta anhöriga. Vi bör 

också observera att många finsktalande har sökt hjälp för oro till 

Stödlinjen, det behöver finnas en beredskap för att möta den gruppen.  

 

Till hösten: 

 Fokus hälsa. Det har konstaterats att coronaviruset och de strikta 

restriktionerna för åldersgruppen 70 år och äldre drabbar alla aspekter 

av hälsa, nämligen den fysiska, psykiska, sociala och existentiella. 

Mötesplatserna för seniorer och Träffpunkt Simonsland är viktiga 

arenor i arbetet för att främja hälsa och jobbar redan en hel del med 

detta, inte minst kring fysisk och social hälsa (som förstås påverkar den 

psykiska och existentiella hälsan). På mötesplatserna för seniorer finns 

kompetens i form av hälsopedagoger. Externa kontakter som 
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exempelvis studieförbund och civilsamhället är viktiga aktörer i 

satsningar på hälsofrämjande arbete. Satsningar kan börja i höst och 

intensifieras när restriktionerna lättar. Ökad alkoholkonsumtion är 

också något som nämns av Folkhälsomyndigheten och SKR som en 

risk för åldersgruppen äldre, eftersom nedstämdhet, oro och stress ökar 

i och med coronapandemin. Det finns en grupp i staden som 

tillsammans med civilsamhället jobbar med alkohol och äldre. Detta kan 

vara en del i arbetet med ökat fokus på äldres hälsa.  

 Digitalisering. Många äldre använder digitala hjälpmedel men det finns 

också ett digitalt utanförskap i denna grupp. Runt 400 000 personer i 

Sverige över 65 år uppskattas leva i ett digitalt utanförskap. Borås stad 

satsar på att bryta det digitala utanförskapet genom gratis surfplattor till 

de som är 75 år eller äldre, mötesplatserna för seniorer jobbar med 

något som heter Digidel samt att webbsidan boras.se/senior ska 

utvecklas. Detta arbete bör fortgå och prioriteras. 

 Utskick via post. Om restriktionerna håller i sig är det värt att tänka på 

ett nytt post-utskick till målgruppen 70 år och äldre. Förslagsvis med 

budskapet håll ut och vi tänker på dig/bryr oss om dig. Vi ser i detta 

arbete att det lilla gör stor skillnad. När utskicket gjordes i april ökade 

samtalen till stödlinjen markant. En rapport från Folkhälsomyndigheten 

visar att dödligheten i covid-19 är högst bland personer som är födda i 

Finland. Eftersom Borås har många äldre som är födda i Finland och är 

ett finskt förvaltningsområde behöver brev och annat vara översatt på 

finska, vilket gjordes till ett urval när brevet i april skickades ut. Vård- 

och äldreförvaltningen, Fritid- och folkhälsoförvaltningen samt 

Stadsledningskansliet (Äldreombudet) önskar vara med i framtagandet 

av utskicket, tillsammans med kommunikation centralt.  

 

Omgående:  

 Fixartjänst eller liknande. Arbetslivsförvaltningen har tidigare 

erbjudit fixartjänst i hemmet. Syftet med Fixartjänst är att minska 

antalet fallolyckor och öka tryggheten i hemmet. Fixartjänst hjälper 

bland annat till med att byta glödlampor, fixa halkskydd under mattor 

och kontrollera brandvarnare. Tjänsten har erbjudits gratis. Hittills 

under coronapandemin erbjuds inte fixartjänst inomhus. Nu börjar 

Stödlinjen se behov av hjälp i hemmet till exempel lampor som gått, 

batterier i brandvarnare osv. För att undvika fallolyckor, bör det 

skyndsamt utredas om vi på något säkert kan återuppta verksamheten.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 

 Hur har du det i Coronatider? 

 Hur har ditt liv förändrats sedan Corona började? 

 Är det något stöd eller hjälp du vill ha? 

 Hur är dina möjligheter att vara utomhus? Om du är det, vad gör du då? 

 Vad skulle du vilja göra eller uppleva när restriktionerna lättar? 

 Hur har dina sociala kontakter påverkats av Corona? 

 Coronatider är ju den första stora ”kris” som vi haft under en väldigt 

lång tid - finns det något som du tar med dig från denna tid/vill berätta 

om? Positivt/negativt? 

 Är det något du funderar mycket på i dessa tider? 

 Är det något annat som du skulle vilja berätta? 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Hans Andersson 
Handläggare 
033 357366 
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Ansökan från IK Ymer om anläggningslån för 

renoveringar och förändringar av Ymergården  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till IK Ymers 

ansökan om anläggningslån för renovering av klubbstugan Ymergården. 

Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på 3 120 000 kr, vilket motsvarar 

40% av investeringen på 7 800 000 kr, samt att föreningen har två år på sig från 

beslutsdatum att slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens 

finansieringsplan infrias. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

IK Ymer är en anrik förening i Borås med ca 1 350 medlemmar. Medlemmarna 

är fördelade på nio olika sektioner, boule, boxning, discgolf, friidrott, 

gymnastik, motion, orientering, skidor samt volleyboll. Sektionerna håller till på 

många olika platser i Borås och några verksamheter har sin hemvist i 

Ymerterrängen, där klubbstugan ligger vackert i omgivningen och är navet för 

att hålla ihop samtliga sektioner.  

Ymergården är ett gammalt klubbhus, den äldsta delen uppfördes på 1930-talet, 

sedan dess har klubbstugan byggts till och från i flera omgångar. Föreningen vill  

totalrenovera omklädningsrum på plan 1 med bland annat en ny entré och 

förbättrad tillgänglighet. Ansluta sig till kommunalt vatten och avlopp, göra 

energiinvesteringar och effektiviseringar i form av solceller, förbättra 

arbetsmiljön för de anställda, en ny huvudentré för att öka tillgängligheten samt 

bygga om den äldre delen av byggnaden för enklare övernattning i samband 

med tävlingar och lägerverksamhet. 

Föreningens ambition med en totalrenovering av Ymergården är beundransvärd 

och kommer att tillföra Ymerområdet inklusive skidstadion stora värden för 

medlemmar och besökare till området. På Ymergården skapas ändamålsenliga 

omklädningsutrymmen och övernattningsmöjligheter, vilket kommer att ge 

positiva effekter för andra föreningar att förlägga verksamhet till området. Här 

finns också en möjlighet till helt nya intäkter för föreningen.               

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag                               
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Beslutet expedieras till 

1. IK Ymer 

2. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 































































 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
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Revidering av Borås Stads program för 

föräldraskapsstöd  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslaget Borås Stads 

program för föräldraskapsstöd 2021-2024 och skicka ut det på remiss till 

berörda nämnder.         

Sammanfattning 

”Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad” gäller till och med 2020 och 

ska därför revideras. Programmet bygger på den nationella strategin för ett 

stärkt föräldraskapsstöd, vilken regeringen beslutade om 2018. Den 1 januari 

2020 blev barnkonventionen svensk lag och därav bygger det nya 

programmet tydligare på barnkonventionen än tidigare. Enligt 

barnkonventionen är varje individ upp till 18 år ett barn. Barn är enligt 

barnkonventionen rättighetsbärare och vuxna som möter barn är 

skyldighetsbärare med uppdraget att på olika sätt tillgodose barn deras 

rättigheter.  

 

Stadens föräldraskapsstöd syftar till att stärka föräldrars förmåga att utveckla 

goda relationer med sina barn genom att erbjuda både generella och riktade 

insatser. Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en 

förälder eller annan vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, 

uppfostran och utveckling så att barnet får sina behov tillgodosedda. 

Behovet av stöd varierar och förändras under barnets uppväxt och därför 

ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation.  

 

Borås Stads program för föräldraskapsstöd är ett uttryck för hur staden ska 

tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller för samtliga nämnder som har 

i uppdrag att arbeta med barn och ungas utveckling. Det nya programmet ska 

gälla under 2021-2024. Berörda nämnder ombeds lämna synpunkter på 

förslaget av Program för föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och 

folkhälsonämnden senast den 20 november 2020.               
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Ärendet i sin helhet 

Målet med föräldraskapsstöd är att främja hälsa, och att förebygga ohälsa bland barn 

och ungdomar. Forskning visar att en av de viktigaste skyddsfaktorerna för 

barns hälsa är en god relation till föräldrarna. En god relation mellan föräldrar 

och barn verkar skyddande mot ohälsa och sociala problem för barnet. 

 

Den 30 augusti 2018 beslutade regeringen om en ny nationell strategi för ett 

stärkt föräldraskapsstöd. Målet med strategin är att alla föräldrar ska erbjudas 

föräldraskapsstöd under barnets hela uppväxt. Strategin betonar att barns 

rättigheter ska stå i centrum, och att föräldraskapsstödet ska bidra till jämställt 

föräldraskap och jämlikhet i hälsa. 

 

Det är myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFoF) som har i 

uppdrag att stödja genomförandet av den nationella strategin. På regional nivå 

har Länsstyrelserna ett samordningsansvar.  

Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett barn och föräldrar 

har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför 

ska alla föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Sedan den 1 

januari 2020 är barnkonventionen svensk lag enligt beslut i riksdagen.  

 

I Borås Stad finns ett program för föräldraskapsstöd. Programmet är ett 

uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet och gäller 

för samtliga nämnder som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling. Barnkonventionen ska genomsyra arbetet och avsikten med 

programmet är att stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och 

verksamheter. Med föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra 

viktiga närstående i barns liv. 

 

Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella 

och idéburna organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 

 ett kunskapsbaserat arbetssätt  

 ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

 ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

 delaktighet från föräldrar 

 samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till 
föräldrar. 

 

Nuvarande Program för föräldraskapsstöd i Borås Stad gäller 2017-2020 och 

ska nu revideras och kommande program ska gälla 2021-2024. Berörda 

nämnder ombeds lämna synpunkter på förslaget av Program för 
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föräldraskapsstöd och återkoppla till fritids- och folkhälsonämnden senast den 

Beslutsunderlag 

1. Missiv - Revidering av Borås Stads program för föräldraskapsstöd 

2. Förslag till Borås Stads program för föräldraskapsstöd                                

Beslutet expedieras till 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden 

 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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1(1) 

Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00118 1.1.3.1 

  

 

 

Remiss: Program för föräldraskapsstöd  

 

Remissinstanser 

1. Förskolenämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

5. Sociala omsorgsnämnden 

6. Arbetslivsnämnden  

7. Kulturnämnden 

8. Tekniska nämnden  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den 

2020-11-20. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se 

Ange diarienummer FOFN 2020-00118 och remissinstansens namn i 

ämnesraden på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden. 

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 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219
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Borås Stads 

styrdokument 

» Aktiverande 

strategi – avgörande vägval för att nå 

målen för Borås 

program – verksamheter och metoder 

i riktning mot målen 

plan – aktiviteter, tidsram och ansvar 

 

» Normerande 

policy – Borås Stads hållning 

riktlinjer – rekommenderade sätt 

att agera 

regler – absoluta gränser och ska-krav 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fastställt av: Kommunfullmäktige 

Datum: 

För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 

Dokumentet gäller för: Grundskolnämnden, Förskolenämnden, Individ och 

familjeomsorgsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Sociala omsorgsnämnden, 

Arbetslivsnämnden, Utbildningsnämnden, Kulturnämnden och Tekniska nämnden. 

Dokumentet gäller till och med 2024 
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Program för 

föräldraskapsstöd 

 
Borås Stad ska främja barn och ungas hälsa och utveckling genom att skapa goda 

uppväxtvillkor. Föräldrar och andra viktiga närstående till barnet har stor inverkan på 

barnets sociala, fysiska och psykiska hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka 

levnadsvanor de får som vuxna. Enligt barnkonventionen är alla individer upp till 18 år ett 

barn och föräldrar har huvudansvaret för barnets hälsa och utveckling, samt skyldighet att 

tillgodose barnets behov. Föräldrar har rätt till stöd från samhället och därför ska alla 

föräldrar i Borås Stad erbjudas stöd i sitt föräldraskap. Barnkonventionen ska genomsyra 

arbetet och föräldraskapsstödet ska utgå från barnets rättigheter och vara jämställt och 

jämlikt.  

 

Föräldraskapsstödet är en effektiv metod att främja hälsa, välbefinnande, jämställdhet och 

minskad ojämlikhet för barn och knyter an till flera målområden inom Agenda 2030. Med 

föräldrar inbegriper vi föräldrar, vårdnadshavare och andra viktiga närstående i barns liv. Det 

här programmet är ett uttryck för hur staden ska tillgodose föräldrar stöd i föräldraskapet.     

 

Avsikt med föräldraskapsstödet 
Stadens föräldraskapsstöd ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med 

sina barn och erbjuda både generella och riktade insatser, aktiviteter och verksamheter. 

Föräldraförmågan kan uttryckas som den samlade förmågan hos en förälder eller annan 

vårdnadshavare att axla ansvaret för barnets omvårdnad, uppfostran och utveckling så att 

barnet får sina behov tillgodosedda. Behovet av stöd varierar och förändras under barnets 

uppväxt och därför ska staden erbjuda olika former av stöd under barnets hela uppväxt, 

oberoende av bakgrund och situation. 

 
Stödet ska vara långsiktigt och utformas i samverkan mellan Borås Stads olika 

verksamheter. En viktig del är att samarbeta med olika aktörer, främst Västra 

Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården, men även ideella och idéburna 

organisationer. 

 
För att uppnå detta behövs 
- ett kunskapsbaserat arbetssätt  
- ett gemensamt förhållningssätt och en tydlig ansvarsfördelning i staden 

- ett varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

- delaktighet från föräldrar 

- samverkan kring föräldraskapsstöd med aktörer vars verksamhet riktar sig till föräldrar. 

 
Ett kunskapsbaserat arbetssätt 
Det stöd som erbjuds ska utgå från bästa tillgängliga kunskap. Föräldraskapsstöd som insats 
är en viktiga komponent inom flera andra områden, vilket ska uppmärksammas och 
förstärkas. Exempel är arbetet för barnets rättigheter, jämställdhet, ANDT-förebyggande 
arbete, stöd till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning, stöd till föräldrar vars 
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barn begår brott och våldsprevention.  
  
 
Gemensamt förhållningssätt och ansvarsfördelning 

Borås Stad utgår från att alla föräldrar agerar för sitt barns bästa och arbetar för att stärka 

föräldrarnas egen förmåga och kunskap om vad som påverkar barnet samt stöttar förälderns 

sociala nätverk kring barnet.  
 
 
 
 

Alla förvaltningar inom Borås Stad som har i uppdrag att arbeta med barn och ungas 

utveckling ska stödja föräldrar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ansvar att 

samordna och stödja de kommungemensamma satsningarna.  

 
Varierat, sammanhållet och tillgängligt föräldraskapsstöd 

Föräldrar har olika behov och barn har olika behov. Därför ska Borås Stad erbjuda både 

generellt och riktat stöd som kännetecknas av låga trösklar och stor variation, genom ett 

varierat utbud av mötesplatser för föräldrar och barn, kurser och individuell rådgivning. 

 
Stödet ska vara en obruten kedja, där föräldrar återkommande erbjuds stöd under barnens 

hela uppväxt. Det kräver att verksamheterna arbetar tillsammans och att ansvaret hos olika 

aktörer tydliggörs. 

 
För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor där barn och föräldrar vistas. Stödet ska 

utformas med hänsyn till olika gruppers behov och efterfrågan, så att alla kan ta del av det 

oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Staden ska 

tillhandahålla lättillgänglig information om stadens föräldraskapsstöd. 

 

 

Inriktning av arbetet 
Borås Stad ska bibehålla och utveckla  

 
-  Mötesplatser för hela familjen 

- Öppna förskolor med geografisk spridning 

- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- Former för rådgivning för föräldrar 

- Generella föräldrastödsprogram 

- Stöd i parrelationer 

- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

- Jämställdhet i föräldraskapet med fokus på våldspreventivt arbete 

 
 

Uppföljning 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av programmet och ska senast 2024 

föreslå Kommunfullmäktige ett reviderat program. 
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2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00136 3.2.1.3 
 

  

 

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad 

kommun för 2021 och tills vidare 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Samverkansavtal 

avseende folkhälsotjänst i Borås Stad för perioden 2021 och tills vidare” samt 

skicka vidare ärendet för beslut i Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. Samverkan 
regleras genom två avtal, varav det ena styr inriktningen av det lokala 
folkhälsoarbetet i staden och det andra reglerar tjänsterna som driver det lokala 
folkhälsoarbetet. Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.  
Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få 
ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

 
Inför avtalsperioden 2021-2024 har nya avtal tagits fram i samverkan mellan 

staden och Hälso- och sjukvårdsnämnden och ersätter de tidigare avtalen. 

Avtalen ska undertecknas under hösten 2020, efter att de godkänts och 

beslutats om i Kommunstyrelsen.  

Detta avtal (se bilaga) reglerar tjänsterna som driver det lokala folkhälsoarbetet. 
Borås Stad och HSNS samfinansierar tre heltidstjänster för att planera, 
genomföra och följa upp det lokala folkhälsoarbetet på områdena 
Hässleholmen, Sjöbo och Norrby. Tjänsterna samfinansieras av bägge parter 
där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. 
 
Avtalen undertecknas vart fjärde år och styr inriktning och samfinansiering av 
det lokala folkhälsoarbetet. Planeringen, genomförandet och uppföljningen av 
folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, enligt nämndens 
reglemente och tjänsterna är placerade där. 
 
Om förutsättningarna förändras väsentligt och påverkar avtalet ska det 

meddelas den andra parten skriftligt. Parterna har då rätt att kräva 

omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen 

godkännas av båda parterna för att vara gällande. Begäran om omförhandling 

ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför 

nästkommande år. Båda parter har rätt att häva avtalet om parterna inte kan 

komma överens eller om den ena parten inte utför sina åtaganden. 

Beslutsunderlag 
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1. Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad kommun för 2021 och 

tills vidare                       

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  

Västra Götalandsregionen 

2020-07-02 

 
 
Samverkansavtal avseende 
folkhälsotjänst i Borås Stad 
kommun för 2021 och tills vidare 
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Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst 

Bakgrund 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med 

respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal 

avseende lokalt folkhälsoarbete (diarienummer HSNS 2020-00105), är ett avtal som ska 

gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och målinriktade insatser 

för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, 

Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst, gäller tjänsterna som driver det lokala 

folkhälsoarbetet. Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.   

 

Detta avtal reglerar tjänsterna som driver det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen 

är att underlätta det tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och 

större genomslagskraft. 

1. Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Borås Stad, nedan kallad kommunen, och södra hälso- och 

sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting, nedan kallad HSNS. Avtalet avser 

samverkan och samfinansiering av tre heltidstjänster för utvecklingsledare folkhälsa i 

Borås Stad.   

 

2. Avtalstid 
Detta avtal ersätter ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås stad, diarienummer 

HSNS 2016-00050”, och gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare. I 

samband med att detta avtalet träder i kraft upphör det tidigare avtalet att gälla. 

3. Folkhälsotjänst 
Tre heltidstjänster ska finnas för folkhälsoarbetet och innehas av tre utvecklingsledare med 

folkhälsovetenskaplig, eller likvärdig, akademisk utbildning. Tjänsterna samfinansieras av 

parterna där kommunen står som huvudman och med arbetsgivaransvar. Tjänsterna 

placeras på fritids- och folkhälsoförvaltningen med ansvar för folkhälsofrågorna. 

Utvecklingsledarna arbetar lokalt i de områden som enligt resultaten i välfärdsbokslutet 

behöver särskilda insatser för att minska skillnader i hälsa. Utvecklingsledarna arbetar 

utifrån förvaltningens och stadens folkhälsouppdrag.  

I uppdraget ingår att: 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrande 

dokument 

 ansvara för att arbetet bedrivs utifrån beslutad inriktning och prioritering 

 verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en strategisk och 

operativ nivå och i samverkan mellan olika nivåer, aktörer och 

verksamheter 

 ansvara för verksamhetsplan, budget, uppföljning och ekonomisk 

redovisning  

 analysera och tillgängliggöra aktuell statistik över hälsoläget i kommunen 
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Utvecklingsledarna ska ges möjlighet att medverka i relevanta regionala och delregionala 

kraftsamlingar, processer eller nätverk. 

 

Vid förändring kopplat till tjänsterna, exempelvis nyanställningar och omplaceringar, eller 

tjänstledighet/vikariat längre än 12 månader, ska kommunen föra dialog med ansvarig 

kontaktperson på koncernkontoret för att säkerställa att den person som tillsätts uppfyller 

avtalets krav på utbildning. Vid omorganiseringar som påverkar tjänstens placering i 

kommunen ska kommunen föra dialog med ansvarig kontaktperson så att kravet på 

strategisk placering av tjänsten uppfylls. 

4. Uppföljning 
Parterna ska varje år följa upp folkhälsoarbetet. Hur detta ska gå till står i 

samverkansavtalet avseende lokalt folkhälsoarbete.  

 

Utvecklingsledarna ansvarar att följa upp och rapportera eventuella avvikelser gällande 

planerade folkhälsoinsatser eller budget till kommunledning och till ansvarig 

kontaktperson på koncernkontoret. 

 

5. Ekonomi 

5.1 Finansiering 
Parterna svarar gemensamt för finansieringen av lön och omkostnader för tre 

heltidstjänster för utvecklingsledare.   

 

5.2 Ersättning 
HSNS avsätter årligen 1 170 000 kronor för samfinansiering av tre utvecklingsledartjänster 

motsvarande tre årsarbetare. Om det blir en förändring avseende tjänstegrad ska en dialog 

föras med ansvarig kontaktperson på koncernkontoret, för eventuell justering av 

samfinansiering. Beloppet löper med indexuppräkning enligt Västra Götalandsregionens 

nettoindexuppräkning varje år under avtalsperioden och med 2021 som basår. Kommunen 

avsätter resterande medel för tjänsterna.   

5.3 Utbetalning 
Utbetalning av ersättning från HSNS till kommunen görs två gånger per år, i mars och 

september, med lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med 

budget fungerar som grund för utbetalning.  

 

6. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand 

genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda 

presidier.  
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Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra 

parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva 

omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av 

båda parterna för att vara gällande.  

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, 

inför nästkommande år. 

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra 

parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra 

parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran 

kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 

månader efter det att skrivelsen inkommit. 

7. Avtalsunderskrifter 
 

 

 

Borås den………………..  Borås den………………. 

  

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Cecilia Andersson   Ulf Olsson 

Ordförande    Ordförande kommunstyrelsen 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  Borås Stad 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Tomas Andersson  Svante Stomberg 

Koncernkontoret    Kommundirektör 

Ansvarig tjänsteperson 
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Dokumentnamn: Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst i Borås Stad kommun för 2021 och tills vidare 

Diarienummer: HSNS 2020-0113 

Kontaktperson: Lars Paulsson, koncernkontoret, avdelning social hållbarhet 

E-post: lars.pausson@vgregion.se 

 

  



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
Handläggare 
033 357219 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00137 3.2.1.3 
 

  

 

Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i 

Borås Stad för perioden 2021-2024  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Samverkansavtalet 

avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för perioden 2021-2024” och 

skicka vidare ärendet för beslut i Kommunstyrelsen       Ärendet i sin helhet 

Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 

landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. Samverkan 

bygger på två avtal, varav det ena reglerar tjänsterna som driver det lokala 

folkhälsoarbetet det andra styr inriktningen av det lokala folkhälsoarbetet. Båda 

avtalen hänger samman och är beroende av varandra. Avtalen undertecknas 

vart fjärde år. 

Inför avtalsperioden 2021-2024 har nya avtal tagits fram i samverkan mellan 

staden och Hälso- och sjukvårdsnämnden och ersätter de tidigare avtalen. 

Avtalen ska undertecknas under hösten 2020, efter att de godkänts och 

beslutats om i Kommunstyrelsen. 

Detta avtal (se bilaga) reglerar det lokala folkhälsoarbetet i staden. Det lokala 
folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. Det bygger 
på befintliga styrdokument från bägge parter. Folkhälsoarbetet ska innehålla 
systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och 
utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 
Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos 
befolkningens samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer. 
 
Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad 
verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser 
är hälften vardera för HSNS och Borås Stad. Som finansiering kan räknas direkt 
avsatta medel eller tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom 
beslutad verksamhetsplan. Berörda tjänstemän ansvarar för att årligen 
tillhandahålla verksamhetsplan och budgetuppföljningen, vilka beslutas om i 
berörda nämnder. Planering, genomförande och uppföljning av 
folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, enligt nämndens 
reglemente. 
 
Om förutsättningarna förändras väsentligt och påverkar avtalet ska det 

meddelas den andra parten skriftligt. Parterna har då rätt att kräva 
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omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen 

godkännas av båda parterna för att vara gällande. Begäran om omförhandling 

ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, inför 

nästkommande år. Båda parter har rätt att häva avtalet om parterna inte kan 

komma överens eller om den ena parten inte utför sina åtaganden.               

Beslutsunderlag 

1. Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad för perioden 

2021-2024                    

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

Västra Götalandsregionen 

2020-07-02 

 
 
Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete i Borås Stad för 
perioden 2021-2024  
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Samverkansavtal avseende lokalt 
folkhälsoarbete 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har för avsikt att teckna två folkhälsoavtal med 

respektive kommun inom sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal 

avseende lokalt folkhälsoarbete, är ett avtal som gäller det lokala folkhälsoarbetet. Det 

innebär lokala systematiska och målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa 

och att utjämna skillnader i hälsa. Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende 

folkhälsotjänst, gäller tjänsterna som driver det lokala folkhälsoarbetet (diarienummer 

HSNS 2020-00113). Båda avtalen hänger samman och är beroende av varandra.   

 

Detta avtal reglerar det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det 

tvärsektoriella samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  

 

1. Avtalsparter 
Detta avtal är slutet mellan Borås Stad, nedan kallad kommunen, och Västra 

Götalandsregionen genom södra hälso- och sjukvårdsnämnden, nedan kallad HSNS. 

Avtalet avser samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad. 

2. Avtalsperiod 
Detta avtal gäller under perioden 1 januari 2021 till 31 december 2024.  

3. Utgångspunkter för samverkansavtalet 
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett långsiktigt socialt 

hållbart samhälle och ska särskilt beaktas i detta avtal. Ett socialt hållbart samhälle 

innebär att mänskliga rättigheter respekteras och att inga grupper missgynnas 

strukturellt. Barn och ungas behov och rättigheter ska säkerställas. 

 

Nedan internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för 

folkhälsoarbetet medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med 

dialoger mellan kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser 

inom samverkansavtalet. 

 

Det övergripande målet för Sveriges nationella folkhälsopolitik är  

”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela 

befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

Folkhälsopolitiken är tvärsektoriell och de åtta folkhälsopolitiska målområdena ger 

vägledning för den palett av åtgärder som behövs och som skär över flera olika 

samhällsområden.   

 

FN:s Agenda 2030 är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Flera av de 

17 globala målen för hållbar utveckling har en direkt koppling till jämlik hälsa. De 

globala målen förenar ett stort antal etablerade principer och perspektiv som är 
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centrala för folkhälsoarbetet. Det gäller till exempel mänskliga rättigheter och 

jämställdhet, liksom specifika gruppers villkor eller rättigheter, eller enskilda 

sakfrågor. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är 

en integrerad del i målens alla delar och en förutsättning för en socialt, miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling.  

 

I det längre perspektivet syftar folkhälsoarbete till att sluta de påverkbara 

hälsoskillnaderna inom en generation, vilket är i linje med Agenda 2030 och 

utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder och säkerställa att 

ingen lämnas utanför.  

 

Regionala och kommunala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund för det 

lokala folkhälsoarbetet är:  

 Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 

 Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument 

 Kraftsamling fullföljda studier 

 

 Borås Stads Vision 2025 

 Borås Stads budget 

 Borås Stads välfärdsbokslut  

 Strategi för ett Socialt Hållbart Borås 

 Samverkansöverenskommelse med polismyndigheten, inkl. medborgarlöftet 

 Överenskommelsen, strategi för samverkan med civilsamhället  

 Borås Stads Program för Föräldraskapsstöd, Drogpolitiskt program, 

Ungdomspolitiskt program, Program för ett integrerat samhälle, Program för 

jämställdhetsintegrering och Program för ett tillgängligt samhälle.  

Eftersom styrande dokument och uppdrag har olika giltighetstid, kan dessa komma att 

ersättas under avtalsperioden. 

4. Styrning och ledning 
Folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 

befolkningens hälsa och utjämna skillnader i hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i 

hälsans bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 

Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. Folkhälsoarbetet ska 

vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos befolkningens samt bedrivas i 

samverkan med olika samhällsaktörer. 

4.1 Gemensam styrning och ledning 
Politiker i HSNS och i kommunen ska varje vår ha en enskild dialog för att följa upp 

föregående års folkhälsoarbete och identifiera gemensamma prioriteringar för kommande 

års folkhälsoarbete. HSNS är inbjudande part. 

 

Varje höst samlas HSNS och kommunerna i syfte att öka kunskaper, sprida erfarenheter 

samt utveckla samarbetet inom folkhälsoområdet för att främja jämlik hälsa och livsvillkor. 

Samlingen, som kan vara i form av en folkhälsokonferens, planeras gemensamt av 

parternas tjänstepersoner. HSNS är inbjudande part. 
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4.2 Lokal styrning och ledning  
Det lokala folkhälsoarbetet ska ha en politisk styrning och bedrivas strategiskt. 

Folkhälsoarbetet förankras i den kommunala förvaltningen genom att verksamhetschef 

folkhälsa regelbundet för dialog med kommunledningen eller en motsvarande strategisk 

grupp. Verksamhetschefen folkhälsa, samt utvecklingsledare folkhälsa, ska ha tillgång till, 

och föra dialog med, relevanta politiska nämnder och forum. 

 

Det är viktigt att fortsätta arbetet med att synkronisera folkhälsoarbetets planeringsprocess 

med den kommunala planerings- och budgetprocessen, att integrera folkhälsoperspektivet i 

de olika aktörernas ordinarie verksamhet och att styra mot att de insatser som görs främjar 

utvecklingen av en mer jämlik hälsa. Arbetet med att främja och utveckla prioriterade 

gruppers inflytande och delaktighet i de insatser som görs behöver därmed fortsätta.  

 

En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 

mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av 

verksamhetschefen folkhälsa och utvecklingsledare folkhälsa i dialog med ansvarig 

kontaktpersonen på koncernkontoret, Västra Götalandsregionen. Verksamhetschef 

folkhälsa ansvarar för att planen är parterna tillhanda senast den 31 oktober. Planen 

beslutas av ansvarig styrelse/nämnd i kommunen och av HSNS. 

4.3 Folkhälsostrateg 
Till folkhälsoarbetet ska tre heltidsarbetande utvecklingsledare folkhälsa vara anställda. 

Detta regleras i ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från den 1 januari 2021 och 

tills vidare”, diarienummer HSNS 2020–00113. 

 

4.4 Regiongemensam insamling av hälsodata 
Parterna är överens om att tillsammans stödja de undersökningar som är av gemensamt 

intresse för att få statistik på befolkningens hälsa och levnadsvanor.  

5. Uppföljning 
Parterna ska varje år följa upp hur folkhälsoarbetet utvecklats och hur avtalen följts. Detta 

sker skriftligt enligt överenskommen uppföljningsmall och via den årliga dialog som 

beskrivs under 4.1. Uppföljningsmallen kan komma att revideras under avtalstiden. 

 

Uppföljningen skickas till ansvarig kontaktperson på koncernkontoret senast den 25 

januari. Om den ekonomiska redovisningen inte är klar den 25 januari, skickar 

kommunen sin slutliga ekonomiska redovisning senast den 15 februari. Uppföljning 

med ekonomisk redovisning ska även skickas till ansvarig styrelse/nämnd samt 

kommunstyrelsen.    

 

Ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret tar på HSNS uppdrag initiativ till 

dialogmöte med kommunchef, och/eller den chef som ansvarar för folkhälsoarbetet, under 

avtalsperioden. 

 

Verksamhetschef folkhälsa ansvarar att fortlöpande följa upp och rapportera eventuella 

avvikelser, jämfört med planerade folkhälsoinsatser och/eller budget, till kommunledning 

och till kontaktperson på avdelning social hållbarhet.  
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6. Ekonomi 

6.1 Finansiering 
Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad 

verksamhetsplan. Fördelningsprincipen för finansieringen av folkhälsoinsatser är hälften 

vardera för HSNS och kommunen. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller 

tjänst för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan. 

Tjänsten eller insatsen ska inte ingå i kommunens ordinarie åtagande, uppdrag eller 

uppgifter och kan räknas som godkänd först när verksamhetsplanen beslutats av HSNS och 

kommunen. 

6.2 Ersättning 
Hälso- och sjukvårdsnämnden ersätter kommunen med 14 kronor per invånare och år för 

folkhälsoinsatser. Kommunen bidrar med motsvarande 14 kronor per invånare och år för 

folkhälsoinsatser. För 2021 års budget används antalet invånare som enligt SCB:s statistik 

bor i kommunen den 31/12 2019. För 2022 används SCB:S statistik för 2020 och så vidare.  

 

Verksamhetsmedlen ska i första hand användas under samma år då ersättningen betalas ut. 

Om det finns oförbrukade verksamhetsmedel kan kommunen kan på eget initiativ föra över 

10%, dock maximalt 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen till nästkommande år. 

Detta kan enbart ske om verksamhetsmedel för en pågående eller planerad insats inte 

kommer att förbrukas under innevarande budgetår, men att insatsen även ska pågå under 

nästkommande år. Vid dessa fall ska insatsen skrivas in i kommande års verksamhetsplan 

och det ska tydligt framgå hur medlen ska användas. Överförda medel får inte föras över 

ytterligare ett år utan ska då betalas tillbaka till HSNS.  

 

Om överskottet överstiger 10%, eller 50 000 kronor, av de totala verksamhetsmedlen, kan 

kommunen skicka en skriftlig förfrågan till HSNS om att flytta medel till nästkommande 

år. En förutsättning är att det finns en tydlig plan för medlens användning. En skriftlig 

förfrågan med en tydlig plan ska inkomma senast 31:e oktober. Nämnden kommer med 

planen som grund fatta beslut. Om nämnden godkänner förfrågan ska uppföljningen ske 

inom ramen för ordinarie avtalsuppföljning och ska tydligt redovisas i budgeten.  

 

Om medel flyttas till nästkommande år ska kommunen gå in med motsvarande resurser. 

Resurserna kan vara av annan karaktär än ekonomiska medel.  

 

Överblivna verksamhetsmedel som saknar plan för nästkommande år, ska betalas tillbaka 

till respektive avtalspart inom ramen för innevarande budgetår. 

 

Om det vid avtalsperiodens slut finns överblivna verksamhetsmedel ska dessa återbetalas 

till respektive huvudman. 
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6.3 Utbetalning 
HSNS betalar ut ersättning till kommunen två gånger per år, i mars och september, med 

lika delar för första respektive andra halvåret. Den årliga planen med budget fungerar som 

grund för utbetalning.  

 

7. Omförhandling, tvist eller hävning av avtal 
Vid eventuell tvist om tolkning och tillämpning av detta avtal löses frågan i första hand 

genom förhandlingar mellan berörda tjänstepersoner, i andra hand mellan berörda 

presidier.  

Väsentligt ändrade förutsättningar som påverkar avtalet ska skriftligen meddelas andra 

parten. Parterna har då, eller om villkoren i detta avtal inte uppfylls, rätt att kräva 

omförhandling av avtalet. Ändringar och tillägg till detta avtal ska skriftligen godkännas av 

båda parterna för att vara gällande.  

Begäran om omförhandling ska meddelas den andra parten skriftligen senast juni månad, 

inför nästkommande år. 

Vardera parten har rätt att häva avtalet om parterna inte kan komma överens, om den andra 

parten åsidosätter villkor som är av väsentlig betydelse för motparten, eller om den andra 

parten inte utför sina åtaganden. Om rättelse inte sker inom 30 dagar efter skriftlig erinran 

kan avtalet hävas. Eventuell hävning sker skriftligt och gäller, från månadsskiftet, 6 

månader efter det att skrivelsen inkommit. 

 

 

Borås den………………..  Borås den……………….. 

  

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Cecilia Andersson  Ulf Olsson 

Ordförande    Ordförande kommunstyrelsen 

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden  Borås Stad 

 

 

 

 

 

…………………………….. …………………………….. 

Tomas Andersson   Svante Stomberg 

Koncernkontoret   Stadsdirektör 

Ansvarig tjänsteperson    
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Riskanalys och intern kontrollplan 2021 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 

kontrollplan 2021 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

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; 

 

 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 .  

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 2021 har varit att beakta risker inom den egna 

verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Coronapandemin och den 
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särskilda situation som uppstått med anledning av denna har beaktats och ett 

antal risker inför kommande år har identifierats utifrån detta. Ett arbete med att 

identifiera risker på verksamhets,-  och förvaltningsövergripande nivå har också 

genomförts. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom 

en workshop, med anledning av Coronapandemin genomfördes workshopen 

digitalt. 

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. 

 

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 2021, Fritids- och folkhälsonämnden 

2. Intern kontrollplan 2021, Fritids- och folkhälsonämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
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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. 

Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförande av den interna 

kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen 

av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen. 

 

2 Regler för Intern kontroll 

Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har 

det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna 

kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna. 

Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden antogs 2018-05-15. Dessa beskriver ansvarsfördelning, vad som ska 

uppnås med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner. 

 

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen 

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 . 

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 2021 har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Coronapandemin och den 

särskilda situation som uppstått med anledning av denna har beaktats och ett antal risker inför kommande år har identifierats utifrån detta. Ett arbete med 

att identifiera risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har också genomförts. Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering 

genom en workshop, med anledning av Coronapandemin genomfördes workshopen digitalt. 
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4 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Delegation Risk att delegationsordningen inte följs. 
Beskrivning 
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. 

6 Nej   

Mål och uppdrag Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan. 
Beskrivning 
Risk att grunduppdragen inte genomförs  som planerat 
på grund av många nya uppdrag som tilldelas utan att 
resurser tillförs, alt att andra uppdrag prioriteras. 

6 Nej Hanteras inom ramen för ordinarie 
budget- och planeringsprocess. 
Även identifierat på nämndens 
workshop. 

Ekonomisk- och 
verksamhetsuppföljning görs varje 
månad 
 

Risk för negativ påverkan på verksamheten på grund 
av förändrade ekonomiska förutsättningar. 
Beskrivning 
Den ansträngda ekonomiska situationen påverkar 
verksamheten negativt. 

9 Nej Hanteras inom ramen för ordinarie 
budget- och planeringsprocess. 

 

Risk att vi missar folkhälsoperspektivet i olika frågor. 
Beskrivning 
Folkhälsoperspektivet är en tvärsektoriell fråga som 
behöver arbetas med i alla verksamheter. Det finns 
risk att vi glömmer folkhälsoperspektivet när det gäller 
olika frågor, ex. idrott/anläggningar. 

4 Nej Identifierat vid nämndens workshop.  

Hantering av 
personuppgifter 

Risk att personuppgifter eller annan information röjs. 
Beskrivning 
Det finns en risk att personuppgifter eller annan 
känslig information kopplat till brukare röjs. Den nya 
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya rutiner i 
verksamheter i syfte att skydda medborgarnas 
rättigheter. Det finns en risk att lagen inte efterlevs 
utifrån att man inte har hunnit få kunskap och säkra 
sina rutiner för arbetet. 

6 Nej Arbetas med som ett 
förbättringsarbete på 
verksamhetsnivå. 

 

Ärendehantering Risk för att felaktiga beslut fattas. 
Beskrivning 
Beslutsfattande kan försvåras genom ofullständigt/ ej 
sakligt underlag, 

6 Nej   
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Risk att ärendeberedningen inte är ändamålsenlig. 
Beskrivning 
Arendeberedningen behöver göras mer transparent, 
rollfördelning mellan förtroendevalda och 
tjänstepersoner behöver tydliggöras. 

6 Nej   

Dokumenthanteringsp
lan 

Risk för felaktig hantering av allmänna handlingar. 
Beskrivning 
Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs när det 
gäller hantering av allmänna handlingar. 

12 Ja   

Avtal Risk att avtal inte uppfylls enligt intention. 
Beskrivning 
Avsaknad av dokumenterade rutiner för framtagning, 
genomförande och uppföljning av avtal kan leda till att 
intentionerna i avtalet inte genomförs enligt plan. 

9 Ja   

Risk för att avtal försvinner. 
Beskrivning 
Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och 
arkivering. 
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar 
sårbarheten i verksamheten. 

9 Ja   

Oegentligheter Risk för förtroendeskada 
Beskrivning 
Jäv, mutor, eller annan otillbörlig påverkan leder till 
förtroendeskada för politiken, förvaltningen och Borås 
Stad i stort 

6 Nej Även identifierat på nämndens 
workshop. 

 

Nämnd Risk att vi går in i andra nämnders ansvarsområden 
Beskrivning 
Det finns risk att vi går in på andra ansvarsområden 
utifrån viljan att driva folkhälsoperspektivet. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.  

Risk för negativ påverkan på verksamheten när det 
gäller nämndsövergripande projekt 
Beskrivning 
Nämndsövergripande projekt, där nämnder är överens 
om gemensamma åtgärder kräver kontinuerlig dialog 
och samverkan. Brister eller avsaknad av dialog leder 
innebär en negativ påverkan på dessa verksamheter. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras i den politiska processen 
och genom samverkan mellan 
presiderna, ett exempel är 
presidieöverläggningar. 

 

Dokumentation av 
processer 

Risk för sårbarhet i verksamheten. 
Beskrivning 
Om dokumentation av processer saknas uppstår 
sårbarhet i verksamheten vid ex. personalfrånvaro. 

9 Ja Identifierat på nämndens workshop.  
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5 Personal 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner betalas ut. 
Beskrivning 
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. 

6 Nej   

Bisyssla Risk att rutin kring bisyssla inte är känd bland 
medarbetarna. 
Beskrivning 
Bisyssla anmäls inte då medarbetare inte känner till 
rutin kring bisyssla. 

6 Nej   

Minskad trovärdighet för kommunen från allmänheten. 
Beskrivning 
Risk för förtroendeskada för kommunen om rutin kring 
bisyssla inte följs. 

9 Ja Även identifierat på nämndens 
workshop. 

 

Arbetsmiljö Risk att verksamheten påverkas negativt på grund av 
ej ändamålsenliga lokaler. 
Beskrivning 
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. 

4 Nej   

Risk att verksamheten påverkas negativt av att 
medarbetare inte har en god psykosocial arbetsmiljö . 
Beskrivning 
Under coronapandemin har många chefer och även 
övriga medarbetare haft en hög arbetsbelastning och 
en del medarbetare har bytt arbetsplats. Det har varit 
snabba omställningar som har krävt förändrat 
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra verktyg 
inte fullt ut hunnit tillgodoses. 

9 Ja   
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Risk för stress och ohälsa hos medarbetare och 
chefer. 
Beskrivning 
Coronapandemin har inneburit en stor omställning för 
medarbetare och verksamhet. Den ökade takt av 
förändring i samhället och globaliseringen i stort 
kommer öka antalet ”kriser” som får konsekvenser i 
våra verksamheter. 

6 Nej   

Rekrytering Diskriminering vid rekrytering, minskade 
personalärenden samt breddad rekrytering. 
Beskrivning 
Otydlig rekryteringsprocess kan leda till diskriminering 
vid rekrytering. 

9 Ja   

Lönebildning Risk för svårigheter att rekrytera personal. 
Beskrivning 
Lönebildningen är en viktig del av stadens personal- 
och kompetensförsörjning. Om vi som arbetsgivare 
inte är korrekta vid lönesättning kan lönen upplevas 
som orättvis vilket leder till svårigheter vid rekrytering. 

9 Ja   

Personalärenden Risk att arbetsrättsliga lagar, avtal, facklig samverkan 
inte hanteras korrekt vid personalärenden. 
Beskrivning 
Svårigheter vid personalärenden som påverkar 
verksamheten negativt samt minskad trovärdighet för 
kommunen 

6 Nej   

Introduktion Risk för negativ påverkan på verksamheten på grund 
av otillräcklig introduktion. 
Beskrivning 
Det kan ta lång tid att komma in i verksamheten 

6 Nej   

6 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Leverantörsfakturor Risk för att fakturor inte betalas i tid. 
Beskrivning 
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. 

6 Nej Finns i nuläget en bra struktur för 
kontinuerlig kontroll och påminnelse. 
Både på förvaltningsnivå och 
centralt 
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Representation-
utbildning 

Risk för att befintliga resurser inte används 
ändamålsenligt. 
Beskrivning 
Representation ska ske med omdöme och med 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. 

6 Nej Ämnet kommuniceras med 
kontinuitet och uppmärksammas och 
tas om hand så fort något 
uppmärksammas. Finns riktlinjer och 
policys som ska följas. 

 

Risk för inköp som inte har direkt koppling till 
verksamheten vi bedriver. 
Beskrivning 
Att inköp görs av personer som inte arbetar i Borås 
Stad. 
Att inköp görs och att det inte finns någon 
verksamhetsanknytning. 

6 Nej Riktlinjer och förhållningssätt 
kommuniceras med kontinuitet på 
olika sätt. Stickprovskontroller görs 
löpande i det dagliga arbetet. 

 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att avtalade intäkter inte faktureras. 
Beskrivning 
Risk för att vi inte får in de intäkter som vi  ska få in 
som en konsekvens av otydliga avtal och underlag för 
fakturering. 

9 Ja Finns en bra struktur för själva 
faktureringen. Finns dock behov av 
att förbättra rutinerna för 
avtalsskrivning, arkivering och 
förtydligande av ansvar kopplat till 
befintliga avtal för att underlagen ska 
nå ekonomienheten. Finns behov av 
att säkerställa att uppgifterna på 
underlagen som inkommer stämmer. 
Exempelvis angiven moms, 
kunduppgifter referenskoder mm 

 

Risk för att "kunder" fortsätter nyttja våra tjänster trots 
utebliven betalning. 
Beskrivning 
Otydliga rutiner, avsaknad av skriftlig dokumentation 
kan leda till att kunder fortsätter nyttja tjänster trots 
utebliven betalning. 

9 Ja Hänger ofta samman med 
autogirokunder på våra bad samt 
uthyrning av planer och hallar. 

 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte 
följs 
Beskrivning 
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås 
Stads upphandlingsregler och policy. 

6 Nej   
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Risk att ramavtal inte följs 
Beskrivning 
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. 

9 Ja För att förbättra rutinerna ytterligare 
finns behov av att på ett mer 
strategiskt sätt arbeta med frågan. I 
nuläget handlar det om att avsätta 
tid för att skaffa kunskap i de system 
som finns som stöd och därigenom 
kunna kommunicera 
utvecklingsområden och 
förhållningssätt. 

 
 

Kontanthantering      

Moms Risk för felaktig momsredovisning. 
Beskrivning 
Okunskap kring kassaredovisning kan leda till felaktig 
momsredovisning. 

9 Ja Kunskapen behöver förbättras och 
genomlysning av hur vi gör och idag 
behöver belysas. 

 

Autogirohantering Risk för ökad administration. 
Beskrivning 
Otydliga rutiner, många hållpunkter i processen både 
vid upplägg och avslut. Bidrar till försämrad service till 
våra kunder. 

12 Ja   

Risk för att kunderna fortsätter nyttja våra tjänster trots 
utebliven betalning eller vid avslutat abonnemang. 
Beskrivning 
Otydliga rutiner och många hållpunkter i processen 
bidrar till att det blir svårt att få en överblick över hela 
processen. 

12 Ja   

Kassaredovisning Risk för att kassaredovisningen inte uppfyller kraven. 
Beskrivning 
Risk för att redovisningen inte är transparent utifrån 
okunskap och otydliga kassahanteringsrutiner. 

9 Ja   

Risk för svinn. 
Beskrivning 
När kassadiffar inte uppmärksammas och utreds leder 
det till svinn. 

8 Ja   

Attestflöden Risk för felaktig attestering av fakturor. 
Beskrivning 
Fakturor betalas på ett felaktigt sätt utifrån kunskap om 
attestregler, förhållningssätt och jävsituationer. 

8 Ja Tas med i plan för att förtydliga 
rutiner och öka/bibehålla 
kunskapsnivån. 
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7 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild 
Riskbed
ömning 
2021 

Till 
plan 
2021 

Kommentar Direkt åtgärd 

Säkerhet och trygghet Risk för hot/våld mot medarbetare i öppen verksamhet. 
Beskrivning 
Risk finns för medarbetare i öppen verksamhet utsätts 
för hot och våld. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.  

Risk för otrygga miljöer 
Beskrivning 
Risk för otrygga miljöer med fler besökare som inte 
visar hänsyn/skräpar ner 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop.  

IT Risk för otillräcklig säkerhet i IT- miljön. 
Beskrivning 
Risk att obehöriga når våra system och information när 
digitala möten har blivit mer förekommande. 

4 Nej   

Medborgardialog Risk att inte tillvara på medborgarnas och 
minoritetsgruppernas perspektiv, kunskaper och 
synpunkter. 
Beskrivning 
Svårigheter att nå alla medborgare. 

9 Ja   

Risk för förtroendeskada/politikerförakt. 
Beskrivning 
Om återkoppling inte sker vid medborgardialoger och 
medskapande dialoger finns en risk för politikerförakt 
och minskat förtroende. 

9 Ja Identifierat på nämndens workshop.  

Digitalisering Risk för digitalt utanförskap. 
Beskrivning 
Digitala trösklar kopplat till IT och digitalisering gör att 
vi inte når alla grupper av människor. 

6 Nej   

Risk för försämrade möjligheter till dialog och 
kreativitet. 
Beskrivning 
Digitala möten riskerar att minska möjligheten till 
dialog och kreativitet. 

9 Ja Identifierat vid nämndens workshop. Se över verktyg och arbetssätt när 
det gäller nämndsmöten på distans. 
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Kommunikation Risk för att allmänheten får fel uppfattning av 
verksamheten 
Beskrivning 
Om media förmedlar "fel bild" av verksamheten finns 
risk att allmänheten får fel uppfattning av 
verksamheten. 

6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ledningsgruppen har initierat ett 
arbete kring bemötandet/samarbete 
med media hösten 2020. 

 

Risk att nämnden inte hinner agera/sätta in åtgärder. 
Beskrivning 
Om nämnden får information om riskfyllda situationer i 
tid hinner man inte sätta in åtgärder. 

8 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Vid krissituationer finns rutiner för 
kommunikation mot nämnden. 
Förvaltningschefen har en 
kontinuerlig dialog med presidiet och 
informerar om aktuella händelser. 
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  1 2 3 4 

  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 

Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 

Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket troligt 
att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig risk 
för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 46 

 

45 35 34 

44 43 

42 41 40 27 22 21 

20 19 18 17 12 10 

9 8 6 3 2 1 

46 39 37 36 

33 32 31 28 26 25 

16 13 11 7 5 4 30 29 24 

23 15 14 38 

27 19 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Leverantörsfakturo
r 

1 Risk för att fakturor inte betalas i tid. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Finns i nuläget en bra struktur för 
kontinuerlig kontroll och påminnelse. 
Både på förvaltningsnivå och 
centralt 

Representation-
utbildning 

2 Risk för att befintliga resurser inte 
används ändamålsenligt. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Ämnet kommuniceras med 
kontinuitet och uppmärksammas och 
tas om hand så fort något 
uppmärksammas. Finns riktlinjer och 
policys som ska följas. 

3 Risk för inköp som inte har direkt 
koppling till verksamheten vi bedriver. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Riktlinjer och förhållningssätt 
kommuniceras med kontinuitet på 
olika sätt. Stickprovskontroller görs 
löpande i det dagliga arbetet. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

4 Risk för att avtalade intäkter inte 
faktureras. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Finns en bra struktur för själva 
faktureringen. Finns dock behov av 
att förbättra rutinerna för 
avtalsskrivning, arkivering och 
förtydligande av ansvar kopplat till 
befintliga avtal för att underlagen ska 
nå ekonomienheten. Finns behov av 
att säkerställa att uppgifterna på 
underlagen som inkommer stämmer. 
Exempelvis angiven moms, 
kunduppgifter referenskoder mm 

5 Risk för att "kunder" fortsätter nyttja våra 
tjänster trots utebliven betalning. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Hänger ofta samman med 
autogirokunder på våra bad samt 
uthyrning av planer och hallar. 

Upphandling 6 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

7 Risk att ramavtal inte följs 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja För att förbättra rutinerna ytterligare 
finns behov av att på ett mer 
strategiskt sätt arbeta med frågan. I 
nuläget handlar det om att avsätta 
tid för att skaffa kunskap i de system 
som finns som stöd och därigenom 
kunna kommunicera 
utvecklingsområden och 
förhållningssätt. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Kontanthantering         

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Delegation 9 Risk att delegationsordningen inte följs. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Bisyssla 10 Risk att rutin kring bisyssla inte är känd 
bland medarbetarna. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

11 Minskad trovärdighet för kommunen från 
allmänheten. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Även identifierat på nämndens 
workshop. 

Mål och uppdrag 12 Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Hanteras inom ramen för ordinarie 
budget- och planeringsprocess. 
Även identifierat på nämndens 
workshop. 

13 Risk för negativ påverkan på 
verksamheten på grund av förändrade 
ekonomiska förutsättningar. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Nej Hanteras inom ramen för ordinarie 
budget- och planeringsprocess. 

14 Risk att vi missar folkhälsoperspektivet i 
olika frågor. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej Identifierat vid nämndens workshop. 

Arbetsmiljö 15 Risk att verksamheten påverkas 
negativt på grund av ej ändamålsenliga 
lokaler. 

2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

16 Risk att verksamheten påverkas 
negativt av att medarbetare inte har en 
god psykosocial arbetsmiljö . 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

17 Risk för stress och ohälsa hos 
medarbetare och chefer. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Säkerhet och 
trygghet 

18 Risk för hot/våld mot medarbetare i 
öppen verksamhet. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 

19 Risk för otrygga miljöer 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 

Hantering av 
personuppgifter 

20 Risk att personuppgifter eller annan 
information röjs. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Arbetas med som ett 
förbättringsarbete på 
verksamhetsnivå. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Ärendehantering 21 Risk för att felaktiga beslut fattas. 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

22 Risk att ärendeberedningen inte är 
ändamålsenlig. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

IT 23 Risk för otillräcklig säkerhet i IT- miljön. 2.Lindrig 2.Mindre 
sannolik 

 4 Nej  

Dokumenthanterin
gsplan 

24 Risk för felaktig hantering av allmänna 
handlingar. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Rekrytering 25 Diskriminering vid rekrytering, minskade 
personalärenden samt breddad 
rekrytering. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Lönebildning 26 Risk för svårigheter att rekrytera 
personal. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Personalärenden 27 Risk att arbetsrättsliga lagar, avtal, 
facklig samverkan inte hanteras korrekt 
vid personalärenden. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Moms 28 Risk för felaktig momsredovisning. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Kunskapen behöver förbättras och 
genomlysning av hur vi gör och idag 
behöver belysas. 

Autogirohantering 29 Risk för ökad administration. 3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

30 Risk för att kunderna fortsätter nyttja 
våra tjänster trots utebliven betalning 
eller vid avslutat abonnemang. 

3.Kännbar 4.Sannolik  12 Ja  

Avtal 31 Risk att avtal inte uppfylls enligt 
intention. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

32 Risk för att avtal försvinner. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

Kassaredovisning 33 Risk för att kassaredovisningen inte 
uppfyller kraven. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

34 Risk för svinn. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja  

Attestflöden 35 Risk för felaktig attestering av fakturor. 4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Ja Tas med i plan för att förtydliga 
rutiner och öka/bibehålla 
kunskapsnivån. 
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Verksamhet / 
Process 

Risknum
mer Riskbild 

Konsekvens 
2021 

Sannolikhet 
2021 

 Riskbed
ömning 
2021 

Till plan 
2021 

Kommentar 

Medborgardialog 36 Risk att inte tillvara på medborgarnas 
och minoritetsgruppernas perspektiv, 
kunskaper och synpunkter. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja  

37 Risk för förtroendeskada/politikerförakt. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Identifierat på nämndens workshop. 

Digitalisering 38 Risk för digitalt utanförskap. 2.Lindrig 3.Möjlig  6 Nej  

39 Risk för försämrade möjligheter till 
dialog och kreativitet. 

3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Identifierat vid nämndens workshop. 

Introduktion 40 Risk för negativ påverkan på 
verksamheten på grund av otillräcklig 
introduktion. 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej  

Oegentligheter 41 Risk för förtroendeskada 3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Även identifierat på nämndens 
workshop. 

Nämnd 42 Risk att vi går in i andra nämnders 
ansvarsområden 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 

43 Risk för negativ påverkan på 
verksamheten när det gäller 
nämndsövergripande projekt 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Hanteras i den politiska processen 
och genom samverkan mellan 
presiderna, ett exempel är 
presidieöverläggningar. 

Kommunikation 44 Risk för att allmänheten får fel 
uppfattning av verksamheten 

3.Kännbar 2.Mindre 
sannolik 

 6 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Ledningsgruppen har initierat ett 
arbete kring bemötandet/samarbete 
med media hösten 2020. 

45 Risk att nämnden inte hinner 
agera/sätta in åtgärder. 

4.Allvarlig 2.Mindre 
sannolik 

 8 Nej Identifierat på nämndens workshop. 
Vid krissituationer finns rutiner för 
kommunikation mot nämnden. 
Förvaltningschefen har en 
kontinuerlig dialog med presidiet och 
informerar om aktuella händelser. 

Dokumentation av 
processer 

46 Risk för sårbarhet i verksamheten. 3.Kännbar 3.Möjlig  9 Ja Identifierat på nämndens workshop. 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Dokumenthante
ringsplan 

Risk för felaktig 
hantering av 
allmänna 
handlingar. 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Risk att dokumenthanteringsplan inte efterlevs 
när det gäller hantering av allmänna 
handlingar. 

Dokumenthanteringsplan Stickprovskontroller på 
efterlevnad av 
dokumenthanteringsplan. 

Varje år 

Avtal Risk att avtal inte 
uppfylls enligt 
intention. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Avsaknad av dokumenterade rutiner för 
framtagning, genomförande och uppföljning av 
avtal kan leda till att intentionerna i avtalet inte 
genomförs enligt plan. 

Process för framtagning och uppföljning av 
avtal 

Processkartläggning av 
arbetet med att ta fram, 
genomföra, följa upp, 
dokumentera och arkivera 
avtal. 

Varje år 

Risk för att avtal 
försvinner. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Finns behov av rutiner för avtalsskrivning och 
arkivering. 
Avtalen ska förvaras på ett sätt som minskar 
sårbarheten i verksamheten. 

Process för framtagning och uppföljning av 
avtal 

Processkartläggning och 
dokumentation av arbetet 
med att ta fram, genomföra, 
följa upp, dokumentera och 
arkivera avtal. 

Varje år 

Dokumentation 
av processer 

Risk för sårbarhet i 
verksamheten. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Om dokumentation av processer saknas 
uppstår sårbarhet i verksamheten vid ex. 
personalfrånvaro. 

Dokumentation av processer Översyn och dokumentation 
av prioriterade processer. 

Varje år 
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2 Personal 

 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Bisyssla Minskad 
trovärdighet för 
kommunen från 
allmänheten. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för förtroendeskada för kommunen om 
rutin kring bisyssla inte följs. 

Rutin för bisyssla Informationssatsning till alla 
medarbetare om rutin för 
bisyssla. 

Varje år 

Arbetsmiljö Risk att 
verksamheten 
påverkas negativt 
av att medarbetare 
inte har en god 
psykosocial 
arbetsmiljö . 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Under coronapandemin har många chefer och 
även övriga medarbetare haft en hög 
arbetsbelastning och en del medarbetare har 
bytt arbetsplats. Det har varit snabba 
omställningar som har krävt förändrat 
arbetssätt, där kompetensutveckling och andra 
verktyg inte fullt ut hunnit tillgodoses. 

Krishantering Uppföljning av arbetet med 
krishantering under 
Coronapandemin på 
arbetsplatser och FSG. 

Varje år 

Rekrytering Diskriminering vid 
rekrytering, 
minskade 
personalärenden 
samt breddad 
rekrytering. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Otydlig rekryteringsprocess kan leda till 
diskriminering vid rekrytering. 

Rekryteringsprocess Utveckling av mallar, 
checklistor och former för 
stöd av HR funktionen i 
förvaltningens 
rekryteringsprocess. 

Varje år 

Lönebildning Risk för 
svårigheter att 
rekrytera personal. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Lönebildningen är en viktig del av stadens 
personal- och kompetensförsörjning. Om vi 
som arbetsgivare inte är korrekta vid 
lönesättning kan lönen upplevas som orättvis 
vilket leder till svårigheter vid rekrytering. 

Kunskap kring lönebildning Utbildning i lönebildning för 
förvaltningens chefer. 

Varje år 
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3 Ekonomi 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att 
avtalade intäkter 
inte faktureras. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att vi inte får in de intäkter som vi  ska 
få in som en konsekvens av otydliga avtal och 
underlag för fakturering. 

Kundfakturaprocessen Översyn och analys av 
kundfakturaprocessen. 

Varje år 

Risk för att 
"kunder" fortsätter 
nyttja våra tjänster 
trots utebliven 
betalning. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Otydliga rutiner, avsaknad av skriftlig 
dokumentation kan leda till att kunder fortsätter 
nyttja tjänster trots utebliven betalning. 

Rutin Översyn av rutiner Varje år 

Upphandling Risk att ramavtal 
inte följs 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

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. 

Ramavtalstrohet Analys av ramavtalstrohet 
med hjälp av nytt 
analysverktyg. 

Varje år 

Ramavtalstrohet Löpande 
stickprovskontroller 

Varje år 

Moms Risk för felaktig 
momsredovisning. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Okunskap kring kassaredovisning kan leda till 
felaktig momsredovisning. 

Momsredovisning och kassaredovisning Stickprovskontroller på 3 
enheter. Hur ser 
redovisningarna ut utifrån 
korrekt moms specificerad? 
Har vi rutiner som 
säkerställer en korrekt 
kassaredovisning? Finns 
plan för utbildningsinsatser? 

Varje år 

Autogirohanteri
ng 

Risk för ökad 
administration. 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Otydliga rutiner, många hållpunkter i processen 
både vid upplägg och avslut. Bidrar till 
försämrad service till våra kunder. 

Rutiner för betalning Kontroll av rutiner för 
betalning. Finns rutiner som 
säkerställer betalning av 
nyttjade tjänster? Hur ser de 
ut? 

Varje år 
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Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Risk för att 
kunderna fortsätter 
nyttja våra tjänster 
trots utebliven 
betalning eller vid 
avslutat 
abonnemang. 
 
Riskbedömning 
2021 

12 

Otydliga rutiner och många hållpunkter i 
processen bidrar till att det blir svårt att få en 
överblick över hela processen. 

Rutiner för upplägg/avslut av kunder Kontroll av rutiner. Finns 
rutin för  uppläggning och 
avslut för nya och gamla 
kunder? Hur ser de ut? Är 
rutinerna kända? 

 

 

Varje år 

Kassaredovisni
ng 

Risk för att 
kassaredovisninge
n inte uppfyller 
kraven. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Risk för att redovisningen inte är transparent 
utifrån okunskap och otydliga 
kassahanteringsrutiner. 

Rutin för kassaredovisning Översyn och kontroll av 
kassaredovisningen 

Varje år 

Risk för svinn. 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

När kassadiffar inte uppmärksammas och 
utreds leder det till svinn. 

Rutin för kassadiffar Kontroll av rutin för 
kassadiffar. 

Varje år 

Attestflöden Risk för felaktig 
attestering av 
fakturor. 
 
Riskbedömning 
2021 

8 

Fakturor betalas på ett felaktigt sätt utifrån 
kunskap om attestregler, förhållningssätt och 
jävsituationer. 

Rutin och informationsmaterial Kontroll av rutin och 
informationsmaterial riktat 
till Agressoanvändare. 

 

 

Varje år 

Kunskap kring attestregler Information till 
Agressoanvändare om 
attestflöde och rutiner kring 
detta. 

 

Varje år 
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4 Egen verksamhet 

Verksamhet / 
Process 

Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 
Kontroll
frekvens 

Medborgardialo
g 

Risk att inte tillvara 
på medborgarnas 
och 
minoritetsgruppern
as perspektiv, 
kunskaper och 
synpunkter. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Svårigheter att nå alla medborgare. Arbetssätt för medborgardialog/medskapande 
dialog 

Översyn av arbetet med 
medborgardialog och 
medskapande dialog. 

Varje år 

Kunskap i medborgardialog/medskapande 
dialog 

Utbildning och 
kompetensutveckling för 
medarbetare och politiker. 

Varje år 

Risk för 
förtroendeskada/p
olitikerförakt. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Om återkoppling inte sker vid 
medborgardialoger och medskapande dialoger 
finns en risk för politikerförakt och minskat 
förtroende. 

Kunskap i medborgardialog och medskapande 
dialog. 

Utbildning och 
kompetensutveckling för 
medarbetare och politiker. 

Varje år 

Arbetssätt för medborgardialog/medskapande 
dialog 

Översyn av arbetet med 
medborgardialog och 
medskapande dialog. 

Varje år 

Digitalisering Risk för 
försämrade 
möjligheter till 
dialog och 
kreativitet. 
 
Riskbedömning 
2021 

9 

Digitala möten riskerar att minska möjligheten 
till dialog och kreativitet. 

Digitala möten Översyn av verktyg, 
arbetssätt och möjligheter 
när det gäller digitala möten. 

Varje år 
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Undantag från lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna undantag från lag om 
tillgänglighet till digital offentlig service och att följande handlingar undantas 
från tillgänglighetskravet med stöd av 12 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till 
digital offentlig service: 
 

- Inkomna handlingar 

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar   

- Powerpoint presentationer som är nödvändiga för organisationen 

- Excelfiler som bland annat kan finnas i budgettexter 

- Manualer som bygger på bilder 

 

På de sidor på webben där dessa dokument finns kommer kontaktperson för 

sidan att erbjuda manuell hjälp för att alla ska kunna tillgodogöra sig 

informationen.      

Ärendet i sin helhet 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020. 

 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden gör samma bedömning som kommunstyrelsen.  

 

Handlingar som inkommer till Fritids- och folkhälsonämnden publiceras i 

stadens webbdiarium. Då dessa handlingar inte tillgänglighetsanpassas undantas 

även webbdiariet tillgänglighetskraven, likaså Ciceron Assistent.                   
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Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens skrivelse 2020-05-25 Undantag från lag om tillgänglighet 

till digital offentlig service                        

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-05-25 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00436 2.1.1.0 

  

 

Undantag från Lag om tillgänglighet till digital offentlig 

service 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges protokoll från 23 september 

2018 ska tillgänglighets anpassas likaså ska en föredragningslista skapas och 

tillgänglighets anpassas från 23 september 2020 och finnas på Borås Stads 

webbplats. 

Följande handlingar undantas tillgänglighetskravet för Kommunstyrelsens 

förvaltning med stöd av 8 § Lag (2018:1937) om tillgänglighet till digital 

offentlig service: 

- Inkomna handlingar  

- Sammansatta filer, med inkomna och upprättade handlingar 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.        

Ärendet i sin helhet 

Den 1 januari 2019 trädde lagen om tillgänglighet till digital offentlig service 

2018:1937 i kraft. 

Lagen genomför Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 av 

den 26 oktober 2016 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters 

webbplatser och mobila applikationer. Genom lagen antogs även vissa 

bestämmelser som går utöver direktivets minimikrav. Enligt lagen ska digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under aktörens kontroll vara tillgänglig i enlighet med tillgänglighetskraven i 

föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen. Därutöver ska även digital 

service som tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som 

står under tredje parts kontroll, så långt det är möjligt, uppfylla samma krav. 

Lagens tillämpningsområde omfattar statliga och kommunala myndigheter, 

beslutande församlingar i kommuner och landsting, offentligt styrda organ samt 

sammanslutningar av dessa aktörer. Lagen omfattar även privata aktörer, som 

med offentlig finansiering bedriver yrkesmässig verksamhet inom förskola, 

skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Detsamma gäller enskilda 

utbildningsanordnare med tillstånd att utfärda examina, och som till största 

delen har statsbidrag som finansiering av högskoleutbildning på grundnivå eller 
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avancerad nivå eller för utbildning på forskarnivå. Lagen syftar till att digital 

offentlig service blir mer tillgänglig, framför allt för personer med 

funktionsnedsättning. 

- Nya webbplatser berörs från och med den 23 september 2019. 

- Befintliga webbplatser (som offentliggjorts innan 23 september 2018), 

samt tidsberoende media (video m.m) berörs från och med den 23 

september 2020 

Men anledning av ovanstående ser Kommunstyrelsen ett behov att se över 

hantering av filer kopplat till Borås Stads webbplats, boras.se. Lagen om 

tillgänglighet till digital offentlig service kräver att digital service som 

tillhandahålls av en offentlig aktör genom en teknisk lösning som står under 

aktörens kontroll ska följa tillgänglighetskraven enligt föreskrifter som har 

meddelats. Dock finns ett undantag för oskäligt betungande anpassning. Det 

vill säga; Vid bedömningen av om en anpassning är oskäligt betungande ska 

bland annat den offentliga aktörens storlek beaktas, liksom karaktär på 

uppgifter och resurser samt uppskattade kostnader och fördelar för aktören i 

förhållande till de uppskattade fördelarna för personer med 

funktionsnedsättning. 

Kommunstyrelsen gör bedömningen att inkomna handlingar till 

Kommunstyrelsens förvaltning ska undantas kravet på 

tillgänglighetsanpassning, Kommunstyrelsen kan inte påverka hur handlingar 

skickas in till Staden eller hur de formateras eller framställs av de som lever och 

verkar i Borås. De handlingar som Staden framställer själva ska dock anpassas 

till de nya kraven. Detta gör även att det kommer finnas hybrider av handlingar 

på boras.se där det blandas med inkomna handlingar och egenupprättade, detta 

framförallt inom nämndadministrationen. Dessa handlingar tenderar till att bli 

omfattande och undantas också tillgänglighetskravet. För att underlätta för de 

som har en funktionsnedsättning ska föredragningslistan till nämnden anpassas 

på ett sätt som gör att den blir tillgänglig och publiceras separat från den 

sammansatta filen, likaså ska ske med protokollet. 

Samtliga handlingar som inkommer till Kommunstyrelsen publiceras även i 

Stadens webbdiarium, då dessa handlingar inte tillgänglighets anpassas undantas 

även Webbdiariet tillgänglighetskraven likaså Ciceron Assistent. 

Samtliga nämnder i Borås Stad rekommenderas fatta beslut i likhet med 

Kommunstyrelsens bedömning för att få en samsyn inom Staden innan 23 

september 2020.               

Beslutet expedieras till 

1. Samtliga nämnder 

Ulf Olsson  

Kommunstyrelsens ordförande 

Svante Stomberg 

Stadsdirektör 
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2020-08-31 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00119 3.2.1.4 
 

  

 

Yttrande över Utökning av naturreservatet Rya åsar 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Utökning av 

naturreservatet Rya åsar och skickar till Kommunstyrelsen.          

Ärendet i sin helhet 

Remissen syftar till att utöka Rya åsars naturreservat med ca 12 hektar vid 

Björbobacken. Området kommer därmed att bli den nya entrén till Rya åsar. 

Syftet med reservatet är att värna om områdets naturmiljöer och utveckla Rya 

åsar som rekreationsområde.  

 

Några av våra hälsoutmaningar är ett ökat stillasittande och nästan hälften av 

befolkningen i åldern 16-84 år har övervikt eller fetma. Personer med lägre 

utbildningsnivå har generellt sett sämre hälsa och sämre förutsättningar för god 

hälsa än de med högre utbildningsnivå. Psykisk ohälsa är också ett fortsatt stort 

folkhälsoproblem. Det finns vetenskapliga belägg för att vi mår bra av 

friluftsliv. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka 

kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta 

social interaktion.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att Rya åsars naturreservat 

utökas och utvecklas som rekreationsområde. Boråsarna får bra möjligheter till 

fina upplevelser i stadsnära natur genom att naturvärden i området tas tillvara. I 

skötselplanen beskrivs ett antal åtgärder för att göra området tillgängligt såsom 

tydligare entré, informationstavlor, att vägen ska vara farbar under hela året 

med mera. Vid Björbobacken planeras den nya huvudentrén med parkeringar, 

startpunkt för markerade spår och bord och bänkar. Allt ovan ger möjligheter 

för fler att vistas på Rya åsar.  

 

Inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde finns även 

föreningsverksamhet och idrottsevenemang. Därför vill vi att det under 

ordnade former även fortsättningsvis ges möjlighet att anordna olika typer av 

evenemang, inom verksamheter såsom längdskidor, orientering, vandring, 

cykelsport med mera. Dessa evenemang planeras i samråd med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen. 
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Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1-7 Remissunderlag till Utökning av naturreservatet Rya åsar                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: mia.magnusson@boras.se 
Skickat: den 3 juni 2020 14:38 
Till: skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se; havochvatten@havochvatten.se; 

jordbruksverket@jordbruksverket.se; sgu@sgu.se; 
artdatabanken@slu.se; vastragotland@lansstyrelsen.se; 
Samhällsbyggnad; FoF Förvaltningen; Miljöförvaltningen; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Tekniska Förvaltningen; Borås 
Energi och Miljö AB; boras@naturskyddsforeningen.se; 
regionvast@friluftsframjandet.se; info@vbotaniskaforening.se; 
info@vastergotlands-fornminnesforening.se; borje.brostrom@tele2.se 

Ämne: Remissunderlag utökning av naturreservatet Rya Åsar 
Bifogade filer: Beslutsunderlag Rya åsar utökat reservat.pdf; Bilaga 1 Skötselplan 

utökning Rya Åsar.pdf; Bilaga 2 Finansiering utökning Rya Åsar.pdf; 
Bilaga 3 fastighetsförteckning utökning Rya Åsar.pdf; Karta 1. 
Detaljkarta Utökning av NR Rya åsar.pdf; Missiv remiss utökning 
naturreservatet Rya åsar.pdf 

 

Hej! 

Härmed översänds förslag till utökning av det kommunala naturreservatet Rya 

Åsar. Rya åsar föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och 

kompletterande föreskrifter och skötselplan har tagits fram till dessa. Det 

område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 

Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text 

om invasiva arter har tillkommit. Syftet med reservatet är att värna om 

områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består 

och förstärks, bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och 

studieobjekt, återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer. 

 

Förslaget finns även på kommunens hemsida www.boras.se 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-08-21. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00462 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet. 

 

För mer information kontakta Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare, 

033-35 70 98, mia.magnusson@boras.se eller Kjell Johansson, 

naturvårdshandläggare, 033-35 73 54 kjell.johansson@boras.se. 

  

http://www.boras.se/
mailto:ks.arende@boras.se
mailto:mia.magnusson@boras.se
mailto:kjell.johansson@boras.se


Med vänliga hälsningar,  

Mia Magnusson 

Strategisk samhällsplanerare 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Borås Stad - Strategisk Samhällsplanering - Stadsledningskansliet 

Kungsgatan 55 

501 80  BORÅS 

Tfn +46 33 35 70 98 

webbplats: boras.se 

  

 

 

Aktuella filer för dokument Remissunderlag utökning av naturreservatet Rya Åsar bifogas detta 

e-postmeddelande 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2020-06-02 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4 

  

 

 

Remiss: Utökning av naturreservatet Rya åsar. 

 

Härmed översänds förslag till utökning av det kommunala naturreservatet Rya 

Åsar. Rya åsar föreslås utökas med cirka 12 ha vid Björbobacken och 

kompletterande föreskrifter och skötselplan har tagits fram till dessa. Det 

område som reservatet utökas med kommer att bli den nya entrén till Rya åsar. 

Samma föreskrifter föreslås gälla som för det befintliga reservatet, men en text 

om invasiva arter har tillkommit.  Syftet med reservatet är att värna om 

områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga naturvärde består 

och förstärks, bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och 

studieobjekt, återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer.  

Förslaget finns även på kommunens hemsida www.boras.se  

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2020-08-21. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.arende@boras.se 

Ange diarienummer KS 2019-00462 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

För mer information kontakta Mia Magnusson, strategisk samhällsplanerare, 

033-35 70 98, mia.magnusson@boras.se eller Kjell Johansson, 

naturvårdshandläggare, 033-35 73 54 kjell.johansson@boras.se. 

Mia Magnusson 
Handläggare 
033 357098 

http://www.boras.se/
mailto:ks.arende@boras.se
mailto:mia.magnusson@boras.se
mailto:kjell.johansson@boras.se
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Remissinstanser 

1. Vattenfall AB, Österlånggatan 60, 461 34 TROLLHÄTTAN 

2. Borås Elnät AB, Box 1714, 501 17 Borås 

3. Skogsstyrelsen i Borås, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se 

4. Hav- och vatten myndigheten, havochvatten@havochvatten.se 

5. Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se 

6. Sveriges geologiska undersökning, sgu@sgu.se 

7. Artdatabanken, artdatabanken@slu.se 

8. Länsstyrelsen i Västra Götalands län, vastragotland@lansstyrelsen.se 

9. Samhällsbyggnadsnämnden, samhallsbyggnad@boras.se 

10. Fritids- och folkhälsonämnden, fritidfolkhalsa@boras.se 

11. Miljö och konsumentnämnden, miljo@boras.se  

12. Lokalförsörjningsnämnden, Ln.diarium@boras.se  

13. Tekniska nämnden, tekniska@boras.se  

14. Borås Energi och Miljö, registrator@borasem.se  

15. Borås Naturskyddsförening, boras@naturskyddsforeningen.se  

16. Friluftsfrämjandets regionkontor, regionvast@friluftsframjandet.se  

17. Västergötlands Botaniska Förening, info@vbotaniskaforening.se  

18. Västergötlands Fornminnesförening, info@vastergotlands-

fornminnesforening.se  

19. Västergötlands Ornitologiska Förening, borje.brostrom@tele2.se 

mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:sgu@sgu.se
mailto:artdatabanken@slu.se
mailto:vastragotland@lansstyrelsen.se
mailto:samhallsbyggnad@boras.se
mailto:fritidfolkhalsa@boras.se
mailto:miljo@boras.se
mailto:Ln.diarium@boras.se
mailto:tekniska@boras.se
mailto:registrator@borasem.se
mailto:boras@naturskyddsforeningen.se
mailto:regionvast@friluftsframjandet.se
mailto:info@vbotaniskaforening.se
mailto:info@vastergotlands-fornminnesforening.se
mailto:info@vastergotlands-fornminnesforening.se
mailto:borje.brostrom@tele2.se


Bilaga 1 
 

 

 

Skötselplan för utökad del av 
 

Naturreservatet Rya åsar 
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borås Stad, Kommunstyrelsen, xx xx 2020 
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Beskrivning 
 
 

Markslagsfördelning på tillkommande areal 
 
Reservatsarea   12,6 hektar 
 
Markslag  Hektar 
Sjöar/dammar   0,1     
Åker och hagmark   0,0 
Våtmark    0,0 
Kraftledning     0,0 
Skog*  10,4 
Gator/vägområde   1,5 
Tomt    0,6 
 
* Idag är cirka 3 ha barrskog och resterande skogsmark är bevuxen med yngre lövskog. 

   

 

Mål och riktlinjer för skötseln 
 
Mål och riktlinjer för skötseln är samma som i den gällande skötselplanen för Rya åsar. En 
utförlig beskrivning av klasserna finns i den gamla skötselplanen. Klasserna är: 
 
LF. Lövskog med fri utveckling 
LS.  Lövskog med skötsel 
LR. Områden som restaureras till lövskog 
BF. Barr- och blandskog med fri utveckling 
BÖ. Barr- och blandskog med skötsel under en övergångsperiod  
BS. Barr- och blandskog med skötsel 
NÄ. Naturlig äng 
NB. Naturbetesmark (hagmark) 
UB. Utmarksbete 
Å. Åkermark 
T. Tomtmark 
VF. Våtmarker med fri utveckling 
S. Sjöar 
D. Damm 
U. Utsiktsplats 
K. Kraftledningsgata 
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Skötselområden 
 
Nr: 7:5 Björbobacken (vägen) 
Areal: 1,5 hektar 
Naturtyp: Gata - vägområde 

Områdesspecifika mål 
Tillfart till huvudentrén från Almenäsvägen. 

Beskrivning 
Asfalterad väg upp till grusbelagd plan. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
- 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Parkslide 
 

Skötsel 

 Vägen ska vara farbar hela året. 

 Normalt underhåll av befintlig väg får utföras utan hinder av föreskriften A2. 

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk får avlägsnas utan hinder av föreskrift A9. 

 Belysningsstolpar får sättas upp och markarbeten för strömförsörjning får genomföras. 

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med parkslide. Parkeringsplats, information, 
bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 
 
 
Nr: 7:6 Björbostugan 
Areal:  0,6 hektar 
Naturtyp: Tomt 

Områdesspecifika mål 
Verksamheter som inte påverkar reservatet negativt ska 
kunna fortsätta och utvecklas i riktning med reservatets 
syften.  
 

Beskrivning 
Björbostugan ligger i detta område och IFK Borås hade tidigare sitt kontor här. 
I Björbostugan bedrivs rehabiliteringsverksamheten ”Gröna Vägen Framåt”.  
Byggnaden Björbostugan ingår inte i reservatet. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området ängsmark. 
I 1936 års skogsbruksplan är området betesmark. 
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Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 
 

Skötsel 

 Sköts som tomtmark (T) 

 Attraktiv gårdsmiljö 

 Om verksamheten så kräver kan ytterligare parkeringsplats anläggas.  

 Träd och grenar som utgör en säkerhetsrisk för byggnader och tomter får avlägsnas utan 
hinder av föreskrift A9. 

 
 
 
Nr: 7:7 Björbobacken 
Areal:  10,4 hektar 
Naturtyp: Barrskog/ungskog/övrig mark  

Områdesspecifika mål 
Att skapa en varierad lövskog och främja friluftsliv och 
friluftsaktiviteter. Vid nästa revidering av skötselplanen 
justeras områdesgränsen och barrskogsarealen överförs 
till område 5:2 och/eller 8:1. 
 

Beskrivning 
Idag huvudsakligen en ungskog med framförallt björk. 
En kulle med äldre barrskog finns också. 
Området fungerar tillsammans med parkeringen (7:5) som entréområde till naturreservatet.  

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
På 1890-97 års häradskarta är området granskog med visst lövinslag i främst den östra 
delen.  
 
I 1936 års skogsbruksplan är det högre belägna partiet i väster ett 80-85-årigt granbestånd 
med inslag av tall och björk. 
I mellersta delen rann en bäck. I detta område var skogen olikåldrig med tall, gran, björk 
och al. 
I öster fanns ett 20-årigt granbestånd med björkinblandning. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
Jättebalsamin 
 

Skötsel 

 Barr- och blandskog med skötsel (BS).  

 Utsiktsplats (U). 

 Detta blir reservatets nya huvudentré (ersätter entrén vid Björbostugan). 

 Startpunkt för markerade spår. 
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 Parkeringsplats, information, bord och bänkar på en eller flera platser. 

 Informationsmaterial om reservatet ska finnas tillgängligt. 

 Tillåtet att bygga informationsplats ”naturrum” eller liknande. 

 Tillåtet att bygga permanent toalett. 

 Tillåtet att dra fram el och vatten. 

 Tillåtet att bygga utsiktstorn. 

 Tillåtet att ordna anläggningar för friluftsliv och friluftsaktiviteter.  

 Om möjligt begränsa eller utrota beståndet med jättebalsamin. 
 

 
Nr: 7:8 Dammen 
Areal:  hektar 
Naturtyp: Damm.  

Områdesspecifika mål 
Bibehålla befintlig damm. 
 

Beskrivning 
En grävd damm finns här. 
 

Tidigare markanvändning och kulturhistoriska spår 
Se 7:7. Anlagd damm för att förse Björbobacken med vatten till snökanonerna. 
 

Särskilt intressanta arter 
- 

Invasiva arter 
- 

Skötsel 
• Damm (D) 
• Skötsel av dammen kan behövas för att behålla den öppen. Det är tillåtet att muddra eller 
slå vass för att den inte ska växa igen.  
 

Litteratur 
 

Kartor 
Karta över Borås Stads Skogar – Rydakomplexet. Statens reproduktionsanstalt 1939. 
 
Älvsborgs Länsmuseum (nytryck 1988) Konceptblad till ekonomisk karta framställd av 
Rikets allmänna kartverk. Fältmätning 1890-1897. Västergötlands Tryckeri AB.  
 

Foton 
Fotografierna är tagna av Kjell Johansson under 2019. 

 



Finansiering av utökningen av Naturreservatet Rya åsar         Bilaga 2 
Borås Stad bekostar bildande och förvaltning av det utökade naturreservatet.  

 

Nedan följer en beräkning av kommunens kostnader för inrättande av naturreservatet. 

Kostnaderna är uppdelade dels i "iståndsättningsåtgärder" som är av engångskaraktär och 

delas upp under 2020 – 2022 dels i "årlig drift" som är den uppskattade årliga kostnaden 

för förvaltningen från och med 2023. 

 

Skötseln av naturreservatet ingår i kommunens skogsförvaltning. Kostnader och intäkter 

för skogsskötsel ingår inte i nedanstående kalkyl. Borås Stad har garanterat den fortsatta 

skötseln av naturreservatet som en förutsättning för att erhålla de statliga bidragen för 

lokala naturvårdsprojekt.  

 

Åtgärd Investeringskostnad Årlig drift 

 

P-plats + soptunna + städning 31 000 5 000 

Belysning 140 000 15 000 

Toalett (tillgänglighetsanpassad) 200 000 20 000 

Skötsel av väg  30 000 

Tillsyn/plantering/hägn/skogsvård 30 000 20 000 

Informationsplats/bord- och bänkar 10 000 5 000 

Nya informationstavlor och broschyrer 16 000  

Reservatsbildningskostnader + arbetsledning 68 000  

Invigning 5 000  

Bekämpning av invasiva arter  5 000 

Totalt 500 000 100 000 

 

Statsbidrag 250 000 0 

 

Nettokostnad 250 000 100 000 

 



Lantmäterimyndigheten 
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Fastighetsförteckning 

2019-09-10 

Ärendenummer 
O199198 

 
Dnr 12/2019 
Handläggare 
A-C Thörner 

 

 

Ärende Fastighetsförteckning Ryda 7:2 och Ryda 7:3. 

 Kommun: Borås Län: Västra Götaland 

Fastigheter inom området  

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Övrigt 

Ryda 7:2 Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

 

Ryda 7:3 Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

 

Rättigheter inom området  

Beteckning på kartan Ägare/innehavare, adress Ändamål 

1490K-2003/18.1 Ryda 7:3 

Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

Väg 

1583K-A36/1958.1 Ryda 7:3 

Borås Kommun 
  
501 80 BORÅS 

Väg 

15-IM3-19/67.1 Vattenfall AB 

Österlånggatan 60 

461 34 TROLLHÄTTAN 

Kraftledning 

1583K-97/2.1 Göta 1:5 

Borås Elnät AB 

Box 1714 

501 17 Borås 

Starkström 

Upplysning 

Utredningen saknar servitut som eventuellt tillkommit genom vattendom eller liknande. Vidare 
saknas eventuellt avtalsrättigheter som inte är offentliggjorda genom inskrivning.  
Utredningen saknar rättskraft. 

 
 



 
 

 

  

 

 

Remissunderlag 

Utökning av Naturreservatet Rya åsar 

 
  Borås Stad, beslut, Kommunfullmäktige, xx xx 2020 

 



 
 

 

 

Kommentarer till utökat naturreservat  

 
Uppdraget 
Kommunstyrelsen (Dnr KS 2019-00462 3.2.1.4) gav Naturvårdsgruppen i uppdrag att 
upprätta kompletterande föreskrifter och skötselplan för de cirka 12 ha vid Björbobacken 
som föreslås inkorporeras i naturreservatet Rya åsar.  
Kommunfullmäktige ska fatta beslut i frågan.  
Kostnaderna för förarbetet för att kunna utöka naturreservatet har skett inom ramarna för 
verksamheten naturreservat. 
Medel för att kunna genomföra åtgärderna i den utökade skötselplanen för Rya Åsar 
kommer att begäras separat enligt upprättad budget hos Tekniska förvaltningen när 
reservatet är bildat. Länsstyrelsen beviljade 2020-04-14 LONA-bidrag på 250.000 kr för 
utökningen av naturreservatet.  
 

 

 

 
  



 
 

 

Innehållsförteckning 
Administrativ data                 
Beslut        
Syftet med utökningen av reservatet      
Föreskrifter 
Skälen för beslutet (fylls i efter remiss)     
Beredning och intresseprövning (fylls i efter remiss)     

Karta 1 Avgränsningar av utökningen av Naturreservatet Rya åsar    

 
Bilaga 1 Skötselplan för utökad del av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 2 Finansiering av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
Bilaga 3 Fastighetsförteckning för av utökningen av Naturreservatet Rya åsar 
 

Naturreservatet Rya åsar  
Förslag till beslut om utökning av naturreservat enligt 7 kap 4§ 

miljöbalken 
 

Administrativa data 
Benämning: Naturreservatet Rya åsar 

Skyddsform: Naturreservat 

Län:  Västra Götaland 

Kommun: Borås 

Naturgeografisk region: Södra Västergötlands sprickdalsområde 

Kulturgeografisk region: Sydsvenska höglandets skogsbygder 

Kartblad: Topografiska kartbladet 07C SV Borås,  

ekonomiska kartbladet Borås 7C:05 

Fastigheter och ägare: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Servitut, nyttjanderätter m.m.: Se bifogad fastighetsförteckning (bilaga 3) 

Förvaltare: Borås Stad 

Areal: totalt cirka 12,6 ha, varav 

 skog 2,9 ha (lövskog 0,0 ha och barrskog 2,9 ha) 

 våtmark 0,0 ha, åker och hagmark 0,0 ha,  

vattenområde 0,1 ha, övrigt 9,6 ha. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige i Borås beslutade den 17 maj 2001 att inrätta naturreservatet Rya 

Åsar.  

 

Kommunstyrelsen i Borås beslutade 3 juni 2019 att pröva möjligheten att utöka 

Naturreservatet Rya åsar. 

 

 

Syftet med utökningen av reservatet 
 Att tillse och värna om områdets naturmiljöer och hotade arter så att områdets höga 

naturvärde består och förstärks  

 Att bevara och utveckla Rya åsar som rekreationsområde och studieobjekt 

 Att återskapa och bevara kulturhistoriskt intressanta miljöer 

 

  



 
 

 

Föreskrifter 
De föreskrifter som idag gäller för naturreservatet Rya åsar ska gälla även för den del som 
reservatet nu utökats med.  
 
För skötselområdena i det utökade reservatet gäller ett generellt undantag från 
föreskrifterna under A ”Inskränkningar i rätten att använda mark- och vattenområden” i de 
fall invasiva arter ska bekämpas. 
 
Vid kommande revidering av skötselplanen för hela reservatet (tidigast 2021) kan det bli 
aktuellt att justera texten i föreskrifterna för hela reservatet.  

 

Skötselplanen 
Endast utökningen redovisas (Bilaga 1). 

 

 

 
För ärendet ansvarigt kommunalråd är Tom Andersson. 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
 
Ulf Olsson     Bengt Himmelmann 
kommunstyrelsens ordförande  Chef Strategisk samhällsplanering 
  



Grönt raster = befintligt reservat
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Förslag på skötselområden Rya åsar
2019-11-04
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Inintiativärende Fritids och folkhälsonämnden 2020-08-31 

Nämndsammanträden i Fritids-och folkhälsonämnden 

Covid-19 har förändrat mycket i våra liv. Pandemin har inneburit att vi inte kan mötas på samma sätt 

som vi är vana vid. När det gäller att genomföra sammanträden i Borås kommun har kommunfullmäktige 

fattat beslut om att möjliggöra deltagande på distans via Teams. 

Beslutet är inte tvingande utan det är upp till varje nämnd att fatta beslut om hur nämndens möten ska 

genomföras. 

Kristdemokraterna och Moderaterna menar att det kan innebära nackdelar om vi fortsätter med att 

enbart ha presidiet i nämnden fysiskt närvarande. Det finns en risk att övriga förtroendevalda inte 

upplever sig vara delaktiga på lika villkor. 

Vi föreslår därför att det möjliggörs för dem som så önskar, såväl tjäntgörande som ersättare, att närvara 

fysiskt på nämndens möten från och med september 2020. Detta förutsätter att sammanträdena 

genomförs i en lokal som medger fysiska avstånd mellan de deltagande. Möjligheten att delta på distans 

för dem som så önskar ska kvartstå. 

Kristdemokraterna och Moderaterna 

Magnus Sjödahl KD 

Annette Nordström M 

Marita Bäck M 

Ingela Hallgren KD 

Lars Andersson M 

Hakam Alakraa M 
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Rekommendation om närvaro för ledamöter i 
Kommunstyrelsen, övriga nämnder samt i 
bolagsstyrelser i Borås Stad med anledning av 
Coronapandemin 
Den 18 mars 2020 kom partierna i Borås Stad överens om att minska antalet 
personer i nämnderna till kommande sammanträden. 

Nu har pandemin avtagit men det är fortfarande inte slut, vilket gör att följande 
bör gälla för framtida sammanträden för Kommunstyrelsen, nämnder och 
bolagsstyrelserna. 

Sammanträden 
Sammanträden ska hållas i största möjliga mån men ska följa 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Varje nämnd/bolag beslutar 
gemensamt själva om hur sammanträden ska hållas och vilka som ska kallas 
utifrån de rekommendationer som finns och genomför sina sammanträden.  
 
Nämnderna/Bolagen uppmanas även att samverka kring de 
sammanträdeslokaler som finns inom Staden som är rymligare och som är 
utrustade för distansmöten.  
 
Kommunstyrelsens sessionssal, Samhällsbyggnadsnämndens sessionssal samt 
Servicekontorets sessionssal är rymliga lokaler som är fullt utrustade för 
distanssammanträden. Kommunfullmäktiges sessionssal finns också att tillgå. 
 

Deltagande på distans 
Samtliga sammanträden ska också kunna ske digitalt för de personer som tillhör 
någon riskgrupp eller de som känner oro eller har symptom eller av annan 
anledning önskar delta på distans. 
 

Digitala möten 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut en promemoria för 
”Sammanträden med fullmäktige, nämnder och styrelser m.m. i kommun, 
region och kommunalförbund under spridningen av det virus som orsakar 
sjukdomen covid-19”. SKRs rekommendation för digitala möten ska följas i så 
hög utsträckning som möjligt. 
Distansdeltagande ska ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett 
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika 
villkor. 

https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
https://skr.se/download/18.5e325b9d171dad3b5791b265/1588595578021/Kommunala-sammantraden.pdf
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Deltagande på distans bör ses som ett komplement till fysiskt deltagande i 
fysiska möten, oavsett vilket organ det gäller. I nuvarande situation kan det 
däremot anses motiverat att använda möjligheten mer än i ett normalläge 

Det är inte rättsligt prövat om alla deltagare i ett nämnd- eller 
styrelsesammanträde kan delta på distans samtidigt. Den som leder 
sammanträdet måste däremot alltid finnas på plats i lokalen där det fysiska 
mötet äger rum, ett nämndsammanträde kan sägas äga rum på den fysiska 
platsen varifrån ordföranden leder sammanträdet, även om samtliga ledamöter 
deltar på distans. 

För kommunala bolag 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har givit ut ”Beslutsfattande utan 
fysiska möten i kommunala bolag med anledning av covid-19”. SKRs 
rekommendation för digitala möten ska följas i så hög utsträckning som möjligt. 

En bolagsstyrelse är som huvudregel beslutför om mer än hälften av hela 
antalet styrelseledamöter är närvarande. 

Styrelsen får som huvudregel inte fatta beslut i ett ärende om inte samtliga 
styrelseledamöter har fått tillfälle att delta i ärendets behandling och fått ett 
tillfredsställande underlag för att avgöra ärendet. I brådskande fall kan styrelsen 
dock fatta beslut trots att alla styrelseledamöter inte har hunnit involveras i 
ärendet. 

Bolagsstyrelserna avgör själva om sammanträden ska hållas som fysiska möten 
eller på distans (t.ex. som telefonmöte eller videokonferens). Ska man hålla 
distansmöte torde alla som har rätt att delta i mötet behöva gå med på formerna 
för mötet. 

Om samtliga styrelseledamöter är överens om förfarandet kan styrelsen fatta 
beslut utan att något sammanträde hålls. Besluten tas då in i ett protokoll som 
anger att besluten har tagits utan sammanträde (per capsulam) och samtliga 
styrelseledamöter skriver under protokollet. 

En bolagsstämma kan på samma sätt som ett styrelsemöte genomföras på 
distans eller per capsulam förutsatt att alla aktieägare är överens. 

 

Vett och etikett vid digitala möten 
När du som förtroendevald är med på digitala möten ska du uppträda som om 
du vore på plats på mötet fysiskt. 

Testa din utrustning 
Se till att testa din utrustning i god tid innan mötet kommer att ske. Om du t.ex. 
vill använda headset så testa genom att ringa upp någon kollega dagen innan för 
att säkerställa att det fungerar. 

Använd din webbkamera 

https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
https://skr.se/covid19ochdetnyacoronaviruset/beslutsfattandeikommunalabolag.32446.html
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Det lagkrav på att man ska se den som har ordet. Dessutom är kroppsspråk och 
ansiktsuttryck en stor del i vår kommunikation så därför är det viktigt att vi kan 
se varandra. 

Välj rätt miljö 

Du bör välja en lugn och behaglig miljö för att genomföra ett onlinemöte. Att 
vara på resande fot fungerar inte om du ska ha ett aktivt deltagande. Sitter du på 
ditt kontor bör du signalera till dina kollegor att du inte ska bli störd för att inte 
bli avbruten.  

Se till att minimera allt eventuellt buller och att platsen du sitter på har en bra 
belysning. Du ska inte sitta med störande ljud i bakgrunden. Det är ditt ansvar 
att stänga av din mikrofon vid de tillfällen du inte ska prata. Ordförande är 
ansvarig för att deltagare följer ovanstående. 

Stadig anslutning 

Att skicka både ljud-bild-och presentationsmaterial kan ta en hel del bandbredd 
i anspråk. Se därför till att du har en robust uppkoppling. 

 
 
 
Ulf Olsson   Annette Carlsson 
Socialdemokraterna  Moderaterna 
 
Andreas Exner  Ida Legnemark 
Sverigedemokraterna  Vänsterpartiet 
 
Anna Svalander  Tom Andersson 
Liberalerna   Miljöpartiet 
 
Kerstin Hermansson  Niklas Arvidsson 
Centerpartiet   Kristdemokraterna 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐08‐31 

 

1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 246 avseende 
Revidering av Kommunstyrelsens delegationsordning (2020-00125 1.3.1.4). 
 
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-25 § 219 samt bilaga 
avseende Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2019  (2020-00120 1.4.2.1) 
 
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 253 avseende 
Anslagsframställan för ombyggnad av Sjöbovallen (2017-00142 821) 
 
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 259 samt bilagor 
avseende Budgetramar 2021 (2020-00122 1.2.4.1) 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 255 avseende 
Uppföljning Intern kontrollplan 2019 (2020-00004 1.2.3.1) 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-15 § 258 avseende 
Borgensåtagande till Boråshallen AB-KFUM Borås basket för om- och tillbyggnad av 
serveringsdel och kök i Boråshallen (2020-00033 3.6.8.0) 

7. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-08 § 79 samt bilagor avseende 
Musikutredning 2019 (2020-00126 3.6.1.0) 

8. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-08 § 81 samt bilagor avseende 
Kulturprogram 2020 - 2023 med framåtblick - styrdokument för kulturen i Borås Stad, i 
samverkan med det lokala kulturlivet (2020-00124 3.6.1.25) 

9. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2020-06-09 § 73 samt bilaga 
avseende Delegationsbeslut avseende beslut om hyresreduktion för idrottshallen i 
Kyllared (2020-00094 3.6.8.2) 

10. Arvsfonden: Anmälan av arvsfondsdelegationens beslut om lokalstöd 2020-06-03 
samt bilaga avseende stöd för asfalterad aktivitetsyta till Borås Gif (2020-00051 3.6.7.2) 

11. Länsstyrelsen: Anmälan av beslut Länsstyrelsens beslut 2020-06-10 avseende ansökan 
om ersättning enligt § 37a för att kvalitetssäkra integrationsfrämjande insatser på 
mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen Borås Stad (2020-00074 
3.7.1.25) 

12. Varbergs Kommun: Anmälan av Kontrollrapport från Varbergs kommun 2020-06-18 
avseende kontroll enligt livsmedelslagstiftningen, Borås Stad, Koloni, fastigheten Rörvik 
3:1 (2019-00228 3.2.1.8) 

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Kulturföreningen: Anmälan av Förlängning av 
Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Borås Stad och 
Kulturföreningen Tåget 2020-06-12 gällande Öppen Ungdomsverksamhet i 
Kulturföreningen Tågets verksamhet på Brämhultsvägen 28, Borås till 2021-06-30 (2019-
00086 3.6.8.4) 



14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Svenska Kyrkan Borås: Anmälan av Förlängning 
av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Borås Stad och 
Svenska kyrkan Borås 2020-06-12 gällande Öppen Ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs 
församlingshem till 2021-06-30 (2018-00232 3.6.7.25) 

15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Attraktiva Toarp: Anmälan av avtal 2020-06-08 
avseende samarbete om Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2020-00130 3.4.1.2) 

16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Framtid Fristad: Anmälan av avtal 2020-06-08 
avseende samarbete om Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2020-00130 3.4.1.2) 

17. Framtid Fristad: Anmälan av lokal utvecklingsplan för Fristadbygden – med bilagor 
(2020-00131 3.4.1.2) 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder maj 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 
19. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder juli 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 
20. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Årsrapport 2 2020-06-25 med 
ekonomisk redovisning för Aktivitetsinspiratör ( 2018-00070 1.1.3.25). 
 
21. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppdaterade 2020-08-11 besluts- och 
behörighetsattestanter 2020 (2019-00212 1.2.3.2). 
 
 

 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2020‐08‐31 

 

 
1. Föreningsenheten: Beslut 2020-06-25 om bifall om verksamhetsbidrag till Kamratföreningen 
Länken 2020 (2019-00136 3.6.7.2). 
 
2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-06-12 över samråd för detaljplan för Södra Sjöbo, 
Mjölskivlingen 9 m fl. Borås Stad (2020-00106 3.1.1.2). 
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