Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-01-19
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Iftin idrott och kulturcenter
förening (2017/FF00216 805).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om startbidrag till Borås Bandy Klubb (201700220 805).
3. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag för 2016 års verksamhet;
Borås Rhinos AFK (ID438)
4. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om medel till genomförande av Gemenskapsjul
2017; SSU Södra Älvsborg och Immanuelskyrkans Missionsförsamling Borås (2017-00186
705).
5. Folkhälsoenheten: Yttrande över e-petition avseende Suicidprevention – kriscentrum –
anhörigstöd (2017-00017 773).
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Datum

2017-12-18

BORÅS STAD

DELEGATIONSBESLUT

Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Beslutande: Annelie Jonsson
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2017-02-20 § 26
meddelas följande beslut:
Datum

2017-12-18

Diarienummer

2017-00186 705

Ärende:

Ansökan om medel för gemenskapsjul 2017

SSU Södra Älvsborg har inkommit till Fritids- och folkhälsoförvaltningen med en
ansökan om bidrag på 18 000 kronor för att kunna genomföra Gemenskapsjul 2017.
SSU Södra Älvsborg har en lång tradition av att arrangera Gemenskapsjul på
Hemgården i Borås. Allt fler boråsare har under åren sökt sig till Hemgården under
julhelgen för att fira jul tillsammans. Hemgården hålls öppen under julafton och
juldagen, där det serveras traditionellt julbord och julfirande med gemenskap, musik,
samvaro och underhållning.
Immanuelskyrkans Missionsförsamling har inkommit till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen med en ansökan om bidrag på 8 000 kronor för att kunna
genomföra Gemenskapsjul 2017.
Under flera år har Immanuelskyrkan inbjudit till Gemenskapsjul och Gemenskapspåsk i
kyrkans lokaler. Arrangemanget vänder sig i första hand till ensamma boråsare och
invandrargrupper som under de stora helgerna upplever en större ensamhet än annars.
De sänder ut information till de som deltagit tidigare, 90st, dessutom informeras
Frälsningsarmén, Café Källan, Kyrkornas flyktingrådgivning, sociala jouren med flera.
Arrangemanget samlade 2016 cirka 130 personer. Kommunens bidrag går till inköp av
mat med mera och ett 15-tal frivilliga är engagerade från kyrkans sida. Arrangemanget är
kostnadsfritt för besökarna.
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen godkänner ansökan från
Immanuelskyrkans Missionsförsamling på 8 000 kronor samt ansökan
från SSU Södra Älvsborg på 18 000 kronor.

Fritid- och folkhälsoförvaltningen

Annelie Jonsson
Fritidsutvecklare
Tfn. 033 – 35 82 20
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SKRIVELSE

Marie Erikson Schörling
Handläggare
0734328090

Datum

Instans

2018-01-04

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00017
773

Yttrande över e-petition - Suicidprevention - Kriscentrum Anhörigstöd
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrande över e-petition
Suicidprevention – Kriscentrum – Anhörigstöd och översänder det till
Stadsledningskansliet.
Sammanfattning
En e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på
stadens webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens
ämnesområde. Den skall sedan hanteras som ett vanligt ärende hos
nämnden/bolaget.
Skribenten föreslår bland annat att;
1) Kriscentrum med uppsökande verksamhet jämtemot människor som mist
anhörig i suicid, akutinsatser, krisstöd och uppsökande verksamhet,
2) Anhörigstödsgrupper,
3) Utsedd grupp i kommunen som arbetar med suicidprevention konkret i
samhället.
Fritids- och folkhälsonämnden svarar att under hösten 2017 har ett arbete rörande
suicidprevention kommit igång i Borås. Det har funnits tidigare, men varit vilande
under några år. Folkhälsoenheten har tillsammans med Svenska kyrkan varit
initiativtagare till den återupptagna verksamheten.
Arbetet har utmynnat i att en grupp håller på att utformas. Gruppens första möte
har hållits, där man inventerade nuläget från de olika verksamheter som var
representerade och därmed synliggjorde vissa särskilda riskgrupper.
Nästa möte hålls i början av 2018. Gruppen ska då slå fast en tydlig organisation
för de framtida insatserna, samt arbeta fram mål och en handlingsplan för det
fortsatta arbetet. Folkhälsomyndigheten har utarbetat ett nationellt
handlingsprogram för suicidprevention som kan var till stöd och vägledning under
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processen. Folkhälsomyndigheten har även tagit fram ett kunskapsstöd med aktuell
forskning inom området.
När det gäller anhörigstödgrupper, så finns det i kommunen två
anhörigkonsulenter, vårt mål är att starta stödgrupper under året.
Krisgrupper finns i stort sett i varje kommunal verksamhet. Men de bedriver i
dagsläget ingen uppsökande verksamhet utan aktiveras när det hänt någon allvarlig
händelse som berör verksamheten.

Beslutet expedieras till
1. Stadsledningskansliet

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Suicidprevention - Kriscentrum - Anhörigstöd
Sammanfattning
Förslag:
1) Kriscentrum med uppsökande verksamhet jämtemot människor som mist anhörig i suicid,
akutinsatser, krisstöd och uppsökande verksamhet.
2) Anhörigstödsgrupper
3) Utsedd grupp i kommunen som arbetar med suicidprevention konkret i samhället
4) Uppföljning efter varje suicidförsök (borde ingå i nuvarande vårdplan, men efterföljs detta?)
Beskrivning
- Det saknas stöd till barn, ungdomar och vuxna som mist någon nära vän, partner eller
familjemedlem i suicid. Inga anhöriggrupper finns.
- Det saknas ett kriscentrum i Borås som kopplas in som direkt akutstöd till en familj som mist en
anhörig i suicid.
- Det saknas en grupp i kommunal regi som arbetar suicidpreventivt i kommunen.
I Sverige sker i snitt ett suicid var 6e timme – ca 1500 varje år. I Sverige ska det finnas en nollvision
för självmord, men inget konkret görs. Enligt min kännedom så förekommer för närvarande inte
heller något suicidpreventivt arbete i Borås kommun. Detta känns oroväckande.
Borås Kommun borde tillhandahålla ett kriscentrum som arbetar uppföljande efter varje suicidförsök
(vilket redan borde göras i enlighet med vårdplanen) – samt uppföljande efter varje suicid.
Efter att information om att ett självmord skett borde en krisgrupp kopplas in så de anhöriga får stöd
direkt – både med samtalsstöd och praktiskt direkt hjälp (följa med polisen till de anhörigas hem,
stanna kvar efter att polis åkt, finnas som ett stöd med konkret vardagshjälp.) Den uppsökande
verksamheten är viktig.
Utöver det måste det finnas anhöriggrupper för 1) barn 2) unga 3) vuxna som mist någon i suicid. Det
innebär en oerhörd sorg för vänner, partners och släktingar. Dessa måste få prata om sin sorg.
I Borås är suicidstatistiken följande:
2011 16
2012 13
2013 13
2014 18
Men hur arbetar kommunen förebyggande - vilka planer med mål och delmål finns - hur stöttas de
anhöriga?
Länk
http://suicidezero.se/

Direktlänk till eFörslaget
http://boras.demokratiportalen.se/eforslag/145
Signaturer
0 onlineunderskrifter
Notering
Ovanstående e-petition är inlämnad i Borås Stads e-petitionssystem. Enligt de regler som
Kommunfullmäktige fastställt skall e-petitionen efter det att den varit exponerad på stadens
webbplats överlämnas till den nämnd/bolag som handlägger e-petitionens ämnesområde. Den skall
sedan hanteras som ett vanligt ärende hos nämnden/bolaget.
Eftersom Kommunfullmäktige två gånger per år får en redovisning av hur e-petitionerna har
handlagts, behöver Stadskansliet få en redovisning från nämnden när ärendet behandlats.

Med vänlig hälsning

Bertil Ekwall
Blocksekreterare
-------------------------------------------Borås Stad - Stadskansliet
Besöksadress: Kungsgatan 55, Borås
Postadress: Borås Stad, 501 80 Borås
033 - 35 72 66
0768 - 88 72 66
www.boras.se

