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Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och
Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 2018-2020
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden har berett och godkänner ärendet
”Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020” och beslutar att överlämna
samverkansöverenskommelsen till Kommunstyrelsen för beslut.
Sammanfattning
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020 ska ligga till grund för det operativa
brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och
ökad trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig
överenskommelse, vilken bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande
områden:
-

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som
leder till våldsbejakad extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande
i Borås Stad och av Lokalpolisområdeschef Borås.
Ärendet i sin helhet
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås har reviderats för att passa organisationerna som båda
har genomgått en omorganisation sedan den tidigare
samverkansöverenskommelsen undertecknades 2015. Den brottsförebyggande
strukturen före omorganisationen, med tre lokala Brottsförebyggande råd har
ersatts av ett Brottsförebyggande råd (Brå) och fem samverkansgrupper, vilka
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står för det konkreta utförandet av brottsförebyggande och trygghetsskapande
insatser.
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten 20182020 ska ligga till grund för det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås
och verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet.
Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken
bygger på gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:
-

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som
leder till våldsbejakad extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för
att motverka organiserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande
arbetet. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter i
och mellan samverkansgrupperna. CKS producerar strategiska och operativa
underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet
(Brå). Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att
samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs.
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i
enlighet med avtalet.
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under
2018 och är ett komplement till samverkansöverenskommelsen.
Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till
invånarna i stadsdelarna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet
innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och
minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöftet bifogas som bilaga.
Beslutsunderlag
1. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten,
lokalpolisområde Borås 2018-2020.
Samverkan
Samverkansöverenskommelsen har tagits fram i samverkan med deltagande
verksamheter i Brå, ansvariga för samverkansgrupperna, CKS och polisen.
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 2018-2020
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden:
-

förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakad extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och
av Lokalpolisområdeschef Borås.
Säker och trygg kommun
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Deltagare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder.
Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkret arbetet och är kanalen
till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.
I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka organiserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS producerar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.
Brottsförebyggande rådet (Brå)
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd.
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brottsförebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samverkande parterna och funktionerna ska vara:
-

ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde
ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild

-

ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden
som identifieras, utifrån behov.

Samverkansgrupper Borås Stad
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en ansvarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att samordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.
Lokal samverkan
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grupper: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsutveckling.
Barn och unga i riskzon
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.
Trygg och säker vård- och omsorg
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.
Arbete och utbildning
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.
Trygga miljöer
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.

Polisens uppdrag
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grunden för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter Lokalpolisområdets satsningar i de särskilt
utsatta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ordningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktörer.
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsdelarna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöftet bifogas som bilaga.

Samverkansområden 2018-2020
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för
problemutveckling och kriminalitet.
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer.
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakad extremism.
Polisen förbinder sig att:
 delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år
 medverka i SSPF
 delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum
 motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet
Borås Stad förbinder sig att:
 vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna
 samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden
 samordna arbetet vid kritiska datum
 aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i meningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare
 ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism
 vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal

Skapa trygga offentliga miljöer

De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet.
Polisen förbinder sig att:
 medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering
 identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa
 uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa
 delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd
Borås Stad förbinder sig att
 inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen
 skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap/forskning
 genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala Områdesnätverk samt medborgare på respektive område involveras

Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för
att komplettera polisens och kommunens insatser med varandra samt att involvera andra samarbetspartners. De gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en
nära samverkan på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya
särskilt utsatta områden uppstår.
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygghet”(EST). EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka tryggheten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö.
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.
Polisen förbinder sig att:
 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby
 tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus
 medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på
områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby
 motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism
Borås Stad förbinder sig att:
 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med polisen och AB
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby
 utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristineberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i området
 genom trygghetssatsningen och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och medborgarna
 genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samarbetspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbetsplats
 medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grannsamverkan i flerfamiljshus
 ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet
med överenskommelsen 2018-2021 är att öka tryggheten och minska brottsligheten.
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i
planen.

Borås den XX februari 2018

Borås den XX februari 2018

Ulf Olsson
Kommunstyrelsens ordförande

Tomas Jansson
Lokalpolisområdeschef

UTKAST
Medborgarlöfte Hässleholmen – Hulta -Norrby
Januari 2018 – januari 2019

Fokus på de särskilt utsatta områdena i Borås Stad
I polisens lista över särskilt utsatta områden som togs fram 2017 identifierades 23
stycken områden i Sverige. Två av dessa områden ligger i Borås Stad. Stadsdelarna
Hässleholmen/Hulta och Norrby.
Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:
. Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen

. Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
. Parallella samhällsstrukturer
. Våldsbejakad extremism
. Närhet till andra utsatta områden
Ett särskilt utsatt område uppvisar en problematik som i hög grad kräver gemensamma
insatser från flera samhällsaktörer för att komma till rätta med existerande problem.
Medborgarlöftet är ett åtagande som lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås
Stad i allmänhet skapat för invånarna i staden, och i synnerhet för invånarna i
stadsdelarna Hässleholmen och Hulta samt Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta
aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda
stadsdelar.
Polisen och Borås stad har tagit fram en ny samverkansöverenskommelse för år 2018.
Medborgarlöftet är ett komplement till samverkansöverenskommelsen.
Medborgarlöftet bygger på de lägesbilder som polisen och Borås Stad har om den
aktuella situationen i berörda stadsdelar samt den trygghetsundersökning Borås Stad
genomförde under år 2017.

Det här lovar vi:
För att öka tryggheten och minska brottsligheten på stadsdelarna Hässleholmen och
Hulta samt Norrby lovar vi följande:
-

Fortsatt hög polisnärvaro på Hässleholmen/Hulta och Norrby genom patrullering
på otrygga och särskilt brottsutsatta platser, s.k. hot spot (polis).
Ökad uniformerad synlighet på stadsdelen Norrby. Trygghetsskapande arbete
med bland annat fotpatrullering i området (Polis).
Ett fortsatt intensifierat arbete mot organiserad brottslighet. Fyra operativa
insatser under perioden (Polis).
Intensifierat arbete mot tongivande kriminella aktörer i stadsdelarna (Polis)
Minst Fyra informationstillfällen till medborgare för att öka tilliten och
förtroendet för polisen och Borås stad. (Polis, Borås stad, AB Bostäder).
Presentera och initiera grannsamverkansmodellen i flerfamiljshus i stadsdelen
Norrby (Polis, Borås Stad, AB Bostäder). Målsättningen är att grannsamverkan i
flerfamiljhus återupptas på Norrby under år 2018

Det här ska vi åstadkomma tillsammans:
-

Minskat problem med brottslighet på stadsdelarna
Ökad trygghet bland invånarna i stadsdelarna
Ökat förtroende för polis och Borås Stad hos invånarna

Aktiviteter och uppföljning kopplat till medborgarlöftet finns att följa på:
Polisen.se/Medborgarloften

Säker och trygg kommun
Ansvar: Kommunstyrelsen, två heldagar/år
Syfte: Strategisk utvecklingsgrupp som anger viljeinriktning.
Styrande dokument: Borås 2025, Välfärdsbokslutet, Folkhälsoavtal kommun-region, samverkansöverenskommelsen med Polisen
Medverkande: Presidier och förvaltningschefer från Kommunstyrelsen, Fritid- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och äldrenämnden, Sociala
omsorgsnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Tekniska nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Kulturnämnden,
Polisen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Samverkansgrupper
för konkreta insatser
Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska
nämnden
Nätverk 10-16 år
Lokala områdesnätverk
Ortsråd

Lokal samverkan
Samordning: Fritid- och
folkhälsoförvaltningen
Arbete och utbildning
Samordning:
Arbetslivsnämnden
Trygg och säker vård och
omsorg
Samordning: Vård- och
äldrenämnden
Barn och unga i riskzon
Samordning: Individ- och
familjeomsorgsnämnden

Brottsförebyggande rådet i Borås (Brå)
Medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och
välfärd.
Samordning: Fritid- och folkhälsonämnden, fyra
möten/år
Syfte: Ett forum där vi tillsammans identifierar behov
och fattar gemensamma beslut i det trygghetsskapande
och brottsförebyggande arbetet.
Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen
med Polisen och Välfärdsbokslutet
Medverkande: Verksamhetschefer eller motsvarande
från: Stadsledningskansliet, Fritid- och
folkhälsoförvaltningen, Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen,
Vård- och äldreförvaltningen, Sociala
omsorgsförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Tekniska förvaltningen,
Miljöförvaltningen, Kulturförvaltningen, Polisen, Västra
Götalandsregionen, Södra Älvsborgs
räddningstjänstförbund och AB Bostäder.

Centrum för
säkerhet och
kunskap
Syfte: Stöd och
rådgivning i samtliga
nivåer
Medverkande: CKS och
samarbets- och
samverkansaktörer
internt och externt.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00020
1.1.6.2

Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och uttrycker stor tillfredsställelse
med den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och
dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för kännedom.
Sammanfattning
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning som
genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre
separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och
Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 grupper aktiva inom de tre
områdena.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till
samtliga delar i arbetet samt att funktionen ”Verksamhetsutvecklare” utsågs till
sammanhållande av arbetet.
Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som togs fram, både
inom de nätverksgrupper som funnits tidigare och de som är nystartade. Olika
utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2017 till stor del processats och
genomförts inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som
”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom
övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika
sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen,
Kristineberg, Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt
rapporterats till Fritids- och folkhälsonämnden som sedan fattade beslut (7/11) om
uppdragsbeskrivning med tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad
samverkan med lokala aktörer på respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de
utvecklingsområden som är aktuella för nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna
en del av den lokala samverkan på ett naturligt sätt, både inom strukturerad samverkan
men även i vardagen.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Bakgrund
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, tilldelade ett
särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och
Mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
• befogenhet att sammankalla berörda nämnder
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
• formulerar mål för uppdraget
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att
tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad
måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det
särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och
befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Beslutsunderlag
1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande”.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

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

1. Inledning
Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i
samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det
befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket
senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.
I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planeringoch inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt
samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser”.
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har:
 befogenhet att sammankalla berörda nämnder
 ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång
 skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete
 formulerar mål för uppdraget
 resultatet mäts, utvärderas och redovisas
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssyn och att få nämnder att tydligare
se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med
utgångspunkt i vad som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är
därmed också ett sätt att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam
karaktär.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2017 till stor del processats och genomförts
inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan”
under samverkansgrupper för lokala insatser.
Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga
samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt.
Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg,
Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritidsoch folkhälsonämnden som sedan fattade beslut (7/11) om uppdragsbeskrivning med
tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för
nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt
sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen. Mer information redovisas separat
under punkt 8 och 9.

2. Organisation, information och uppföljning
Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som
genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata
delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd,
dessa beskrivs under punkt 4-6.
Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar i
arbetet samt att funktionen ”Verksamhetsutvecklare” utsågs till sammanhållande av arbetet.
Två gemensamma möten arrangerades under våren (23/1 och 24/4). Innehållet i dessa har
uppfattats som positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar
inom respektive nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser kring att vara ”två och två”
samt den avsatta budgeten, se punkt 3.
Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som togs fram, både inom de
nätverksgrupper som funnits tidigare och de som är nystartade. Olika utmaningar finns lokalt
och behöver arbetas vidare med under kommande år.
De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året
uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2.
Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat
samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:


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



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

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året
vid diverse olika tillfällen och sammanhang inom förvaltningen, samt vid två tillfällen med mer
omfattande utvärderingar (19/6 och 29/11), vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälsoförvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.
Delar av organisationsupplägg och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de
gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (15/3
och 13/9) samt ”Brottsförebyggande rådet” (5/4, 8/6, 26/9 och 23/11).
Utöver detta har information föredragits- och kommunicerats, vid specifika tillfällen, på/för:
- Kommunstyrelsen, 3/3
- Fritids- och folkhälsonämnden, 16/5
- Interna kvalitetsmässan Inspiration Borås, 11/10 - Tekniskt samordning, 6/10 och 13/10
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3. Budget
Framtagen budget inför uppstart 2017. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget,
finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.
Nätverk barn och unga 10-16 år
9 grupper/områden x 10 000 kr
Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm.

90 000 kr

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

70 000 kr

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

140 000 kr

400 000 kr

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

Uppdelning och erfarenheter
Boda

Brämhult, Hässleholmen, Hulta

Centrum

Bergdalen, Norrmalm

Dalsjöfors

Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd,
Rångedala, Äspered

Daltorp

Dammsvedjan, Druvefors, Göta,
Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared

Fristad

Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör

Norrby

Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen

Sandared

Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken

Sjöbo

Alideberg, Erikslund, Tosseryd

Viskafors

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm,
Svaneholm

Arbetet har under året varit igång inom samtliga nio nätverksgrupper. Inom vissa grupper har
arbetet startats upp från början medan det i andra grupper fortsatt sedan tidigare, med vissa
justeringar. Samtliga grupper har diskuterat övergripande kring den lokala situationen för barn
och unga inom sina respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper
har utifrån detta formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare
med. Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal och total statistik) har presenterats inom några av
grupperna under året. Samtliga grupper har fått erbjudandet, vilket även kommer att bestå
framöver. Vissa grupper har under året även haft några möten med vissa teman, där aktörer
”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och efterfrågad.
Uppslutningen från deltagarna har generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva.
Det finns ett stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar
avståndet mellan berörda professioner både långsiktigt och kortsiktigt.
Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio grupper
samt verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen och
Polismyndigheten: fredag 20/10, kl. 09.00–12.00 på Pulsen. Totalt deltog ca 50 personer.
Sammanställning av programpunkter samt material från gruppdiskussioner – se bilaga 3.
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Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att hitta några konkreta insatser att gå
vidare med inom respektive grupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade
”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag.

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

Svensgärde

Hulta

Sörmarken

Hässleholmen Boda
Kristineberg

Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan,
Druvefors

Norrby

Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden

Sjöbo

Alideberg, Erikslund

Trandared

Brotorp, Bergsäter, Bergsbo
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Arbetet har under året varit igång inom samtliga sju Områdesnätverk. Inom vissa grupper har
arbetet startats upp från början medan det i andra grupper fortsatt sedan tidigare, med vissa
justeringar. Samtliga grupper har diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina
respektive områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta
formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda
exempel finns under året kring framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam
visionsbild för områden.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av grupperna under året.
Samtliga grupper har fått erbjudandet, vilket även kommer att bestå framöver. Vissa grupper har
under året även haft några möten med vissa teman, där aktörer ”utifrån” varit med och
presenterat information som bedömts relevant och efterfrågad.
Uppslutningen på mötena har generellt sett varit god men varierar något mellan de olika
områdena. Mötena har upplevts som positiva och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts
fram från boende i områdena. Det finns ett stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker
samverkan- samt minskar avståndet mellan samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.
Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang
genomförts, t ex ”aktivitetsdagar”, ”medborgardialoger” och ”trygghetsvandringar – mer
information, se punkt 7.
Även separata möten där boende bjudits in (s.k. ”Boendemöten”) har genomförts inom vissa
Områdesnätverk, medan boende på andra håll varit delaktiga inom de ordinarie mötena.
Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga sju grupper samt
från diverse samverkansaktörer inom civilsamhället: onsdag 25/10, kl. 17.30–20.00, Kulturhuset.
Totalt deltog ca 65 personer. Sammanställning av programpunkter samt material från
gruppdiskussioner – se bilaga 4.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med
aktuella/lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp
arbetar med egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta utvecklas. Samhörigheten på områdena
ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans med fokus på områdesutveckling även
inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor som även framledes drivs inom respektive
Områdesnätverk.

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

Dalsjöfors

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

Fristad

”Framtid Fristad”
Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör

Sandared

”Sandareds Intresseförening”
Hedared, Lundaskog, Sandhult,
Sjömarken

Viskafors

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

Tre gemensamma träffar genomfördes under våren (20/1, 3/4 och 29/5) samt två under hösten
(4/9 och 4/12) tillsammans med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsbyggnad - lokal
utveckling och Näringslivsenheten) samt presentation av arbetet och delaktighet på separata
möten (Gånghester 30/3 och Svaneholm 12/10) för aktörer från civilsamhället; ”Lokala
utvecklingsgrupper”. Även pågående dialog med Miljöförvaltningen utifrån deras nyligen
uppstartade projekt ”Hållbar Landsbygd Sjuhärad”, regelbundna träffar under hösten.
Arbetet har under året varit igång inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa
Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet så gott som startats upp från början medan det på andra
områden varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter lyfts fram, bland annat att
arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter från
flera-/närliggande områden gentemot tidigare i de möten som genomförts.
Arbetet med ”Överenskommelsen” har presenterats inom några av Ortsråden under året.
Samtliga områden har fått erbjudandet, vilket även kommer att bestå framöver.
Dialoger och utställning kring Borås Stads arbete med ”Översiktsplanen” har arrangerats vid
olika tillfällen- och på samtliga serviceorter under året, även i detta arbete har Ortsråden varit
delaktiga till viss del.
Under hela året, på de flesta områdena, utöver ordinarie möten har diverse lokala evenemang
genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och ”medborgardialoger” – mer information, se punkt 7.
Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på
både Samhällsbyggnadsförvaltningen och Tekniska förvaltningen, vilket fortsättningsvis även
kommer att innefatta kontinuerliga möten mellan berörda tjänstemän där aktuella frågor som
lyfts fram från bland annat Ortsråden kan tas upp.
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Under våren genomfördes även ett arbete kring framtagandet av projektansökan till Leader
Sjuhärad. Denna redovisades för LAG (”styrelse”) och blev godkänd 29/5. Definitivt beslut från
Jordbruksverket inväntades under hösten, vilket sedan beviljades 22/12.
Detta gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner kronor avsatt till personalkostnader i
arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala utvecklingsfrågor som de förespråkar, i
dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- och folkhälsoförvaltningen finansierar
halva kostnaden inom befintlig budget.
Projektet kommer att redovisas mot framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda
Intresseföreningar/Ortsråd, vilka kontinuerligt även kommer att stämmas av mot Leader
Sjuhärad. Under hösten har arbete påbörjats kring att konkretisera dessa, både internt inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad. I början av
2018 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter.
Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/
lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts
om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta kan vid behov erbjudas lokalt samt
eventuellt även komma att arrangeras i form av gemensam träff framöver. Oavsett så bör arbetet
med att respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket
även delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftar till.
Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) som tas fram två gånger per år, kan med fördel
spridas till flera Ortsråd/områden framöver.

7. Lokala aktiviteter och evenemang
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ
och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.
Aktivitetsdagar och Medborgardialoger
Positiva och konkreta former för lokal samverkan, där området och invånarna är i fokus. Även
forum för bland annat Medborgardialog, som under året har genomförts från Fritids- och
folkhälsonämnden vid två tillfällen (Norrby och Dalsjöfors), med tema ”trygghet och
tillgänglighet”) samt på Hässleholmen (9/12) med temat ”utveckling av Mötesplats Hässlehus”.
Genomförda aktivitetsdagar under 2017, genom Områdesnätverken:
- Trandared, 10/5
- Hulta, 20/5
- Hässleholmen, 27/5-28/5

- Norrby, 26/8
- Sjöbo, 2/9
- Göta, 9/9

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
följande områden, genom Ortsråd-Landsbygdsutveckling:
- Fristad, 20/5-21/5
- Dalsjöfors, 17/9

- Sandared, 2/9
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Stormöte i Fristad arrangerades 19/11 där samtliga politiska partier samt tjänstemän från vissa
förvaltningar i Borås Stad närvarade. Fokus på utveckling av aktuella frågor i bygden samt
möjlighet för invånarna att ställa frågor.
Pågående planering kring kommande Aktivitetsdagar under 2018. Kommer att genomföras på
liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera områdena Brämhult,
Kristineberg, Hestra och Viskafors.
Trygghetsvandringar
Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” (mellan
samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Har genomförts under 2017
enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad, genom Områdesnätverken, på följande områden:
-

Norrby 3/10, 10/10, 17/10
Hulta 30/10
Göta 15/11

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2018 – var- och
när prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet.

8. Mötesplatser
Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter;
Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Mötesplats Hässleholmen och
Mötesplats Hulta.
Uppdraget
Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås.
Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och
jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från:
-

Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt

-

En positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och
resurser

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social
bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatsen
verkar för att tillgodose människors rätt till:
-

Information, kommunikation och service

-

Trygghet, trivsel och hälsa

-

Delaktighet och inkludering

Målgrupp och geografisk avgränsning
-

Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet
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-

Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter

-

Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avseende exempelvis ålder, kön, bakgrund

-

Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen också barn och unga

Uppdragsområden
Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan
samt erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna
För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,
(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det
gemensamma delar som behöver tas i beaktande.
Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper
att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.
Social mötesplats
Utveckla sociala sammanhang: möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer av
sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta
tillvara på besökares engagemang.
För alla i närområdet: främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika
geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande.
”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Ta tillvara resurser: mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter
och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på
enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller
verksamhet med högre kvalité.
Plattform: mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de
boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet
som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform.
Medborgarservice
Mötet: det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta
besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som arbetar och verkar på mötesplatsen.
Behovet: innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en
kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa
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vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider.
Information i samband med specifika händelser.
Strukturer: en struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till
exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att
relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras.

9. Utvecklingsområden 2018
Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av
arbetet 2018:
 Kontinuitet och flexibilitet
Vara tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas uppkomma.
Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners kring
gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte.
Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt
frågor ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och bidrar till
utveckling.


Kommunikation
En ny kommunikationsplan är inför 2018 framtagen – se bilaga 5. Denna syftar bland annat
till att utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande
arbeten på ett tydligare sätt både inom Borås Stad, till invånarna och samarbetspartners. Med
stöd av förvaltningens kommunikatör samt Stadsledningskansliet förväntas arbetet stärkas på
flera olika sätt.
”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett viktigt utvecklingsområde som
även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att involvera
lokala aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kan inom t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha som rutin att bevaka dessa
frågor på ett tydligt sätt.

 Lokala utvecklingsplaner
Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden tas fram inom samtliga
nätverksgrupper och Ortsråd. Är till viss del redan ett pågående arbete men bör tydliggöras
ytterligare och kan då ligga till grund för ännu flera- och positiva områden att förbättra.
Mallar- och visst metodstöd är framtaget och kan användas vid behov.
 Indikatorer, projekt Leader Sjuhärad
Implementera arbetet i nära samverkan med berörda Intresseföreningar/Ortsråd kring de
indikationer som är framtagna inom projektet, både internt inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.
Vid behov prioritera vissa områden, för att på ett tydligt sätt svara upp till de behov och
önskemål som efterfrågas.

12

 Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och
Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”
Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom
befintliga samverkansgrupper. Det lokala arbetet behöver integreras ännu mer med det
centrala arbetet för att nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer
och nätverksgruppernas arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de
områden som är aktuella.
Prioriterade områden som är framtagna genom Brå: förbättra samverkan kring barn och
unga, arbeta mot ungdomskriminalitet, trygga offentliga miljöer, kraftsamla där behoven är
som störst, våldspreventivt arbete, myndighetssamverkan och förbättrad kommunikation.
 Överenskommelsen
Stärka samarbetet med civilsamhället, både inom- befintliga Områdesnätverk och befintliga
Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya samarbeten. Hitta
bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås Stad
samt kommunicera i befintligt ”Samråd”.
 Mötesplatser
Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och
folkhälsonämnden 2017-11-07. För att Mötesplatserna ska kunna verka som en viktig arena
behöver samverkan fungera mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och
civilsamhället. För att nå framgång med det lokala inflytande- och demokratiarbetet krävs ett
långsiktigt arbete.
 Utvärdering
Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och
den målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur
resultatet blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då
det har stor ”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.
Finns det ett behov av att ta fram mätbara mål och vad är det i så fall som ska utvärderas –
vem/vilka bör i så fall vara mottagare?

2018-01-15, sammanfattat av:
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
Marie-Louise Bengtsson
Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Mikael Andersson
Verksamhetsutvecklare, Lokalt inflytande
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Bilaga 1 – Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun”
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Bilaga 2 – Mötesschema lokala nätverk 2017
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Bilaga 3 – Gemensam träff för nätverksgrupper barn och unga

”Hur skapar vi förutsättningar till goda livsvillkor
för barn och unga mellan 10-16 år i Borås?”
2017-10-20, Pulsen – gemensam träff för samtliga nio nätverksgrupper barn och unga
(www.boras.se/lokalsamverkan)
Sammanställning av gruppdiskussioner – 50 deltagare från verksamhetsområdena;
Skola, Fritid, Kultur, IFO och Polisen.
Vad är en god uppväxtmiljö?

Vem kan stå för det?

1. Boda

Trygghet och kärlek, regler, viktiga
vuxna, föräldrar som stöttar,
chansen att utveckla intressen,
hemmiljön (tillräckligt med
utrymme).

2. Dalsjöfors/Fristad

Trygghet, möjlighet att växa, familj
och vänner, goda relationer,
fritidsintressen, stabilitet, brett
nätverk, god fysisk o psykisk miljö,
framtidstro, förnöjsamhet.
Vuxna som bryr sig, skola,
delaktighet, engagerade vuxna,
kompisar, påverka sitt liv,
familj/föräldrar.
Trygghet, kärlek, struktur,
kamratskap, föräldrar/hemmet,
sysselsättning, bra skolgång, god
fritid, tillgång till trygga vuxna,
tillgång till samhället (ekonomi),
socialt sammanhang.
Att få bli älskad och sedd, att ha
vuxna i sin närhet som stöttar och
uppmuntrar en, att ha kompisar, att
alla får vara den som den vill, att få
bli sedd och lyssnad på.
Känna att man kan delta och vara
delaktig på olika sätt i sin vardag,
att det finns aktiviteter som
stimulerar i närområdet. Trygga
miljöer både fysiska och psykiska.
Att ha vuxna omkring sig som tar
ansvar och ger barn och unga goda
möjligheter att rustas för framtiden.
Med åren blir ungdomarna väldigt
mobila och skapar egna regler och
normer.

Behöver mer stöd från föräldrar.
Skolan gör så mycket mer än att
undervisa.
Föräldrastöd, börja på BVC-nivå.
Med rättigheter kommer ansvar.
Kränkningar, behöver definieras.
Vi har alla ett ansvar. Samverkan,
stötta varandra att genomföra våra
uppdrag; fritid, skola, föräldrar.
-

3. Norrby/Daltorp

4. Centrum/Sjöbo

5. Sandared/Viskafors

6. ”Verksamhetschefer”

Skola inkl. fritidshem, Fritid,
Föreningsliv, föräldrar/familj,
andra viktiga vuxna, barnen själva.
Tillgång till en trygg vuxen, Familj,
Förskola, Skola, Föreningar,
Fritidsgårdar, Kulturverksamhet.
Vi skall skapa en miljö som främjar
gemenskap, gott klimat och
delaktighet.
Vi som verksamheter kan stå för
vissa av dessa delar, alla i samhället
kan stå för det. Eftersom vi ska
arbeta utifrån FN:s konvention för
barnets rättigheter är det också
viktigt att alla tar ansvar för detta.
Vuxenvärlden har ett större ansvar
men även våra unga behöver vara
med och jobba för detta.
Staten har ett uppdrag för ansvar.
Barnbidrag är en förutsättning,
”fattignivå”.
Biståndsprövande insatser, hur kan
vi hjälpa att styra om?
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Viktigt hur vuxna kommunicerar
med varandra via Internet.
Tips; Lars H Gustafsson (barnläkare) har skrivit bra böcker om
föräldraskap.
Föräldraskapet och kompisar är att
viktigt delar att arbeta med, hur kan
vi hjälpas åt att stötta?
Kompisar är viktiga, hur kan vi
hjälpas åt att stötta?
Fler poliser är inte lösningen, det
behövs också fler lärare, samverka.
Viktigt med samarbete inom
kommunen, för barn och ungas
bästa.

Nyanlända, hur kan vi kompensera,
t ex föräldrar som mår dåligt – stöd
till unga.
Ny underklass i Sverige – ”ok att
det bor 13 personer i en lägenhet”.
Rättighetsperspektivet, sätt att få
bra förutsättningar.
Organiserad fritid är inte allt, man
måste skapa egna nätverk.
Föräldramöten med teman om
uppväxtvillkor; sömn, narkotika,
alkohol, tobak.
Genusfrågor, vilken syn har man
på det? Skolan och förskolan –
fostrande roll.
Föräldrautbildning t ex Cope. Svårt
att nå föräldrar på vissa områden
och svårt att få dem att komma.

Psykosomatisk hälsa, inflytande, delaktighet, socialt stöd
Vad kan vi (våra professioner) göra för att förbättra detta?
1. Boda

2. Dalsjöfors/Fristad

3. Norrby/Daltorp

4. Centrum/Sjöbo

5. Sandared/Viskafors

6. ”Verksamhetschefer”

Låta barnen komma till tals. Borås stadsbibliotek; ”Vägen hit”, barn som
kommer till Sverige i mellanstadieåldern, får berätta hur man kommit till
det stället man är i livet (får själva bestämma vad de vill berätta om).
Föreningskunskap; får vara med och bestämma i min förening –
”föreningsliv är roligt”, stötta, utbilda, hitta en väg till inflytande.
Fritid; starta sina egna föreningar. Fritidsforum.
Skolan; att elevråden är/får vara med i sådant som händer i områdena,
t ex. debatten på Kulturhuset om Hässleholmen. Viktigt att eleverna kan
se att det går att påverka och att vi arbetar ännu mer med elevråden.
Arbeta mer för att andra aktörer kommer ut i områdena och att personer
kommer därifrån. Anordna t ex Familjeresor.
Lättare att jobba kompensatoriskt om man har resurser för det.
Föräldrar, förskola/skola, trygga vuxna, fritid/föreningar/organisationer,
kommunala förvaltningar, Polisen, IFO, delaktighet, Ortsråd, politiskt
engagemang.
Ställa frågor, involvera barnen.
Se barnen; när det går bra och inte när det går dåligt. Sätta ramar. Se dem
som viktiga människor, inte för vad de gör (prestation).
Skolan kan jobba med goda relationer mellan barn och vuxna.
Stödja våra föreningar så de kan hålla ner avgifterna för barn och unga.
De personer som inte fått personnummer har svårigheter att få tillgång till
delar i vårt samhälle, exempelvis föreningslivet. Vissa föräldrar upplever
”kalla handen” från vissa föreningar.
Genom att vi har god förståelse för varandras uppdrag (vi vet vem som
ska göra vad) så kan vi hjälpa och stötta varandra att utföra sina uppdrag.
Hur jobbar vi med delaktighet och inflytande och vad betyder detta, vi
behöver bli bättre på att förmedla detta ut till våra barn och unga.
Jobba mer för att nå både pojkar och flickor lika mycket.
Kolla av välfärdsbokslutet för att se hur de unga hos oss mår.
Bekymmer med integration på många skolor och känslan av att man inte
räcker till. Vad kan var och en göra – gemensamt skapar kraft.
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De vi inte når är kärnan (16%). Hur gör vi från vuxenvärlden, som
känner att de inte har någon vuxen att prata med. Det finns också en risk
att man bara belyser de 16%. Alla måste få en förståelse. Hur får vi ihop
samhället, komplext. Gäller också att nå de tysta.
Kraftsamla och organisera – vem äger frågan; chefer – tjänstemän.

Utvecklande skola: framtidstro, avgångsbetyg (åk 9), skolk, trygghet
Ger vi ungdomar tillräckliga förutsättningar att lyckas i skolan?
1. Boda

2. Dalsjöfors/Fristad

3. Norrby/Daltorp

4. Centrum/Sjöbo

5. Sandared/Viskafors

6. ”Verksamhetschefer”

Nej, det handlar om resurser. Samtalsgrupper. Kuratorsverksamhet.
Arenor där barn får sitta och prata med vuxna, där skulle vi kunna vara
bättre från bibliotekens sida. Killar - samtalsgrupper att prata om känslor,
killgrupper. Hur får man dit barnen som behöver komma?
Elevhälsan - stabilitet. Mindre klasser. Obehörig personal. Om man får in
rätt personer bra. Stor press på elever, ”ska vara snygga och få bra betyg”.
Invandrartjejer – press från hemmet, att ta hand om yngre syskon och
hemmet.
Behöriga lärare, ordning o reda, trygghet – mjuka värden, kärlek,
bemötande, anpassningar, höga förväntningar o rätt ställda förväntningar,
fysisk arbetsmiljö, föräldrars inställning, basala saker som mat o sömn,
tidiga insatser.
Svårt att hitta utb. Lärare. Samordningen mellan lärare på en skola är en
brist (t ex prov, scheman mm.). Vad är syftet med läxor, meningsfulla
läxor? Hur ser förutsättningar ut hemma för att främja läxhjälp?
Kompetenta vuxna. Skolan kan jobba med goda relationer mellan barn
och vuxna. Samarbete mellan olika professioner såsom skola och fritid.
Satsa tidigt på de som behöver.
Det behöver vara fler vuxna i skolan som hjälper till att bidra till att
tryggheten säkerställs, ex. på när detta har lyckats är att de har anställt
skolvärdar på Viskaforsskolan och i och med detta har de märkt stor
skillnad på skolan. För att öka förutsättningarna för eleverna – ha en aktiv
skolcafeteria. Det kan hjälpa om vi sätter upp kameror. Viktigt att vi har
trygga och fräscha lokaler samt en trevlig utemiljö.
Fysiska, sociala, didaktiska miljön. Skolans lokaler kan på vissa håll
uppfattas som otrygg miljö. Pedagogiska – höga krav
Många invandrarflickor – höga krav hemifrån; ta hand om hushållet,
småsyskon mm. Positivt exempel där förlängda skoldagar gav möjlighet
att vara kvar i studiemiljö. 80% närvaro, 20 % frånvaro.
En kommun fri från våld; hjälpa och stötta det vuxna säger är viktigt.
Vad skapar stress hos eleverna; hela samhället, mobiler, otydlighet av
förväntningar, betygssystem.
Normer: machonormen, utseende, transparens i samhället ”24/7”.

Utvecklande fritid: medlem i föreningar, besök på fritidsgårdar
Ger vi ungdomar en tillräckligt utvecklande fritid?
1. Boda

Nej, behöver resurser i form av mer personal. Välbesökta fritidsgårdar.
Biblioteken – vardagsrummet dit folk kan komma.
Lugn miljö. Kulturskolan, en viktig roll. Duktiga på att lägga aktiviteter på
våra områden. ”Mellangården” bra satsning för målgruppen 10-13 år.
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2. Dalsjöfors/Fristad
3. Norrby/Daltorp

4. Centrum/Sjöbo

5. Sandared/Viskafors

6. ”Verksamhetschefer”

Tjejer som inte får gå ut, hur når vi dem, vad kan vi göra, ta hjälp av t ex
Stadsdelsvärdar, annat?
Fin och trygg miljö – fysisk miljö. Fler föreningslokaler. Låg kostnad,
kostnadsfritt. Tänka utanför ramarna.
Möjlighet, ekonomisk möjlighet, gratis kollektivtrafik, trygg utemiljö, goda
förebilder, aktiva föräldrar, alla välkomna i föreningar- ej elitsatsningar.
Nja, vi har mycket men når vi tillräckligt? Kostnadsfritt/låg kostnad.
Anpassa idrottsskolan. Använda fritidsbanken. Samverkan mellan
fritidsgård och närliggande förening. Utökat fritidshem för de barn som
har ett behov.
Används riktade bidrag på ”rätt” sätt? Kulturskolans filialverksamhet flytta verksamheten ut i områden som behöver. Knyta ihop verksamhet,
brygga mellan verksamheter, öka samverkan.
Minska hinder för unga att vara aktiva i föreningar. Medlemsavgifter kan
vara ett sådant hinder så hur kan vi jobba för att ta bort medlemsavgifter
för barn och unga? Jobba för att få gratis busskort till alla barn och unga
för att ta bort hindret med att ta sig till aktiviteter som ligger långt bort.
Utveckla arbetet med Idrottsskolan. Skulle vara bra om det fanns någon
mer fond att söka pengar från. Även inom Fritid är tryggheten en viktig
byggsten.
Kulturskolan borde kunna vara gratis. Är t ex betydligt färre elever på
Bodaskolan jämfört med Ekarängskolan. Denna verksamhet skulle kunna
byggas ut ännu mer.
Norrbyhuset; blandade grupper – ökar tryggheten. Verksamheten arbetar
aktivt med att motverka otrygghet, kränkningar, fult språk etc.
Fritidsgårdsverksamheten anses på vissa håll som otrygg. Blir/uppfattas
ofta som oroligt när verksamheten stänger.
Idrottsföreningar måste tänka om. Ungdomar måste känna sig välkomna.
Alla vill inte satsa, för en del räcker det att komma två gånger i veckan
medan andra vill komma fem gånger i veckan.
Föreningarna borde öppna upp för mer och nya sätt att tänka. Vi är vana
vid att göra saker via instruktioner.
Mötesplatser; förväntningar finns att de ska lösa alla samhällsfrågor. Saker
är inte gratis att få, är vissa bostadsområden som behöver mer resurser
och då ”sänker” resurserna till andra områden.
Hur ska kommunen samarbeta med föreningslivet. Meningsfull fritid
skapar bra medborgare och ett demokratiskt samhälle.

Utvecklande föräldraskap: vad finns/erbjuder vi - för alla/för grupper
Hur gör vi för att fler föräldrar kan få nytta av detta?
1. Boda

2. Dalsjöfors/Fristad
3. Norrby/Daltorp
4. Centrum/Sjöbo

Exempel från Fjärdingskolan. DAGS – till Bodaskolan. Bör kunna
erbjudas lokalt (har försökt). Koppla kring ett uppträdande eller liknande.
Nätbaserad föräldraskaps-utbildning. Vi alla behöver vara bärare av det.
Föräldramöten, sociala medier o andra vägar att nå ut.
Vi måste bli bättre på att nå ut! Språk. Gäller också familjehem/
fosterfamiljer.
Fritidsledare håller på att utbildas i DAGS. Sprida information om
föräldrastödsprogram (för grupper). På vem ligger ansvaret att komma ut
med information. Nås föräldrarna av information som skickas ut om
föreläsningar? Varför nås inte skolan av information kring föräldrastöd?
Använda nätverket för att rikta information via exempelvis skolan.
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5. Sandared/Viskafors

6. ”Verksamhetschefer”

Det finns många bra saker i kommunen, tyvärr vet inte alla om dem.
Vi behöver samverka mer. Dels för att nå ut med information till
föräldrar. Kan vi skapa grupper för föräldrastöd på lokal, nivå finns det
saker som vi i vårt nätverk kan fokusera på – hitta forum för samverkan
kring detta.
Fältverksamheten; knyta ihop ungdomar och föräldrar i utbildning, lokal
anpassning. Finns olika alternativ. Många på Hässleholmen som gått
”Älskade barn”, har uppfattats som positivt och inte med så många
träffar att genomföra. Bättre med färre antal, svårt att orka med och
hinna t ex Cope under tio gånger.
Bra att även kunna anpassa till olika språkgrupper. Föräldrar är på tårna
för debatter om skola och fritid. Kanalisera det som diskuteras.
Metoderna är evidensbaserade. Kunna köra dem via Internet;
föräldraskapsutbildningar.

Övrigt: diskussionsunderlag och medskick
SSPF

Förståelse för varandras
uppdrag
Öka kunskapen; information till
både ungdomar och personal
Goda exempel

Gemensamma uppdrag

Samordningsansvar IFO – alla verksamhetsområden måste ansvara
för att initiera ärenden. Nätverksgrupperna borde kunna fungera
som en bra ingång och även för uppföljning, men är då viktigt att
både IFO och Polisen närvarar kontinuerligt.
Hur kan vi hjälpa varandra mer (t ex kopplat till det som Polisen
lyfter)?
Använda de resurser som finns inom kommunen, kring teman om
psykisk ohälsa, föräldraskapsstöd och ”En kommun fri från våld”.
Samverkan kring barn och unga – t ex sommarverksamheten i
Viskafors, bra exempel där nätverksgruppens intressenter samverkat
konkret, för flera områden att kunna ta efter?
Kan vi lyfta fram/ta del av fler goda exempel från andra områden?
Kanske att det bör finnas gemensamma frågor/uppdrag för
nätverksgrupperna att arbeta med – uppdrag framöver från chefer
eller politiken?
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Bilaga 4 – Gemensam träff för Områdesnätverk

”Hur kan vi tillsammans kraftsamla för en
ökad Områdesutveckling?”
2017-10-25, Kulturhuset – gemensam träff för samtliga sju Områdesnätverk
Sammanställning av information och gruppdiskussioner – 65 deltagare, från både
Borås Stad och civilsamhället.

Inledning

Mikael Andersson/Åsa Skytt

Bakgrund och syfte, Säker och trygg kommun/Brottsförebyggande rådet (Brå)

Kartläggning inför omorganisationen inom Borås Stad 2017 – Strategisk utvecklingsgrupp för
folkhälsofrågor (SUFF), Brottsförebyggande råd (BRÅ); ett centralt och tre på stadsdelsnivå,
flera nätverksgrupper på stadsdelsnivå.
Samverkansuppdrag för Fritids- och folkhälsonämnden 2017; Lokalt inflytande, samt
uppdrag att ge stöd till ”Ortsråden” (Landsbygdsutveckling) och ansvar för helheten inom
organisationskartan ”Säker och trygg kommun”: www.boras.se/lokalsamverkan
Nätverksgrupper barn och unga – 9 st.
Områdesnätverk – 7 st.
Landsbygdsutveckling/Ortsråd – 4 st.
Lokala exempel (urval) – genomfört under 2017 (genom Områdesnätverken)
Aktivitetsdagar
Positiva och konkreta former för lokal samverkan – området och invånarna i fokus!
Även forum för b.la Medborgardialog (genomfört under året från FOF-nämnden vid två
tillfällen, med tema ”trygghet och tillgänglighet”). Genomfört genom Områdesnätverken 2017:
- Trandared 10 maj
- Norrby 26 aug
- Hulta 20 maj
- Sjöbo 2 sep
- Hässleholmen 27-28 maj
- Göta 9 sep
Stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad: Fristad 20-21 maj, Sandared 2 sep, Dalsjöfors 17 sep
Trygghetsvandringar
Konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun”
(samverkansgrupper ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”). Genomförs under 2017 på
följande platser enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad:
Norrby 3/10, 10/10, 17/10 - Hulta 30/10 - Göta 15/11
Kommer att genomföras på andra bostadsområden 2018 – prioriteras efter behov och önskemål.
Bodavallens idrottsområde
Informationstillfällen samt vidare intervjuer via Områdesnätverken på både Hässleholmen och
Hulta. Omröstning via skolor och aktivitetsdagar med möjlighet för invånarna att påverka
resultatet – rösta på platsens innehåll/aktivitetsutbud. Pågående arbete i höst: ”Projektstudio”.
Områdessamverkan på Sjöbo
Negativ hälsotrend påvisas för området från flera håll och initiativ från Områdesnätverket
kring att samlas runt att rusta upp biografen på torget. Parallellt startas ett initiativ kring att vi
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tillsammans inom Borås Stad borde kraftsamla kring Sjöbo genom att använda kvarvarande
sociala investeringsmedel i ett nystartat projekt tillsammans med idéburna verksamheter.
Pågående arbete med rekrytering av projektledare.
Mötesplatser i Borås

Marie-Louise Bengtsson

Bakgrund – nuvarande process/uppdrag inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Stad

Framtid Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, VI-Hässleholmen och Mötesplats Hulta
Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet inom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen är
tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av
hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från: ett främjande och normkritiskt förhållningsätt, en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och
social bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv.
Mötesplatsen verkar för att tillgodose människors rätt till: Information, kommunikation och
service - Trygghet, trivsel och hälsa - Delaktighet och inkludering
Målgrupp och geografisk avgränsning; mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i
närområdet. Mötesplatsens verksamhet är också anpassad för att tillgodose barns behov och
rättigheter. Mötesplatsen strävar efter att besökarna motsvara befolkningens sammansättning
avseende exempelvis ålder, kön, bakgrund. Finns barn och ungdomsverksamhet integrerad är
målgruppen också barn och unga.
Uppdragsområden
Social mötesplats
Verksamheter samlokaliseras med fördel för att medborgarna ska få bättre tillgång till tjänster
och service. Café, bibliotek, ungdomsverksamhet och öppen förskola är exempel på
verksamheter som kan ingå.
Mötesplatsen inspirerar till och stödjer aktiviteter som bygger på och förutsätter besökarnas
aktiva engagemang och ansvarstagande.
Mötesplatsen skapar förutsättningar för social samvaro och strävar efter att skapa en miljö som
främjar lärande, möten mellan människor och som stimulerar och aktiverar besökare.
”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Mötesplatsen främjar engagemang och mobiliserar krafter i närområdet.
Medborgarservice
Mötesplatsen erbjuda lättillgänglig samhällsvägledning och stöd till invånare i deras och kontakt
med kommun, bostadsbolag och andra myndigheter.
Innehållet i medborgarservicen ska dels baseras på behovet bland invånarna i närområdet och
dels på kommunens behov/skyldighet att nå ut med information.
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Utveckling av Mötesplatser: vad kan/vill eventuellt min verksamhet bidra med
(enskilt eller inom resp. område) – tankar/kommentarer?

Kanske utveckla bibliotekssamarbete på Mötesplatsen. Skolan/barn och föräldrar får del av
litteratur men i dagsläget är det endast genom skolbibliotek. Önskar bibliotek för alla boende i
området (Hulta).
Önskemål om bättre öppettider; öppet längre framförallt på kvällstid (främst Hulta och
Hässleholmen). Många arbetar på dagtid och kan därför inte gå dit, detta borde kunna ändras!
Tips: boka tid ”efter behov” på kvällstid.
Hur många anställda/per tillfälle krävs för att Mötesplatsen skall vara öppen, kan frivilliga ställa
upp (och räknas in)?
Hur är tanken framöver med caféverksamheten, ska det finnas tillgång till billigt fika?
Jobba mer tillsammans med Mötesplatserna för att öka nyttjandet av våra aktivitetsplatser
(inom FOF) - ledarledda aktiviteter som bidrar till att platserna används mer av tjejer?
Efterfrågas datahjälp och utbildning för äldre. Kan Mötesplatserna arrangera detta i samarbete
med t ex Studieförbunden?
Socialt företag som driver caféverksamheten (när Hässlehus byggs om)?
Utvecklingsmöjligheter: studiecirklar på Mötesplatserna, ta hjälp av varandra och sprida
information t ex veckobrev/aktivitetskalender på flera områden (än Hässleholmen), arbetet
med aktivitetsdagarna är viktiga för gemensamhetskänslan, vara ännu mer nätverksskapande,
söka bidrag tillsammans, bra samarbete mellan studieförbunden – bättre för invånaren.
Viktigt att Mötesplatserna kan förknippas med innehåll för invånarna som:
trygghet, utvecklande, ideellt arbete, relation, en god tid.
Vi kan hjälpas åt att lotsa/vägleda människor till rätt instans, från våra befintliga bibliotek och
mötesplatser för äldre. Även samarbeta mer vid t ex Hälsoveckan, Aktivitetsdagar och liknande
program mm.
Jämlik tillgång till kultur, finns inget uppdrag. Vill gärna ha ”lördagsbarn” ute på
Mötesplatserna”. Stärka- och satsa på biblioteksdelarna på Mötesplatserna, Kulturnämnden
behöver satsa mer på dessa områden.
Människor i sysselsättning – att fånga upp behov och bidra till vägledning och stöd; mer
samarbete inom Borås Stad önskas . Bra exempel på Hulta där Mötesplatsen nu har avsatt en
resurs som arbetar med unga vuxna, direkt på plats.
Skapa relationer och engagemang bland de boende. Önskvärt med uppsökande verksamhet på
olika språk till en början. Ska/måste det vara caféverksamhet i kommunal regi?
Vuxenvandringar i området, vi är många invånare som vill och kan ställa upp och även
engagera andra. Mötesplatsen borde kunna vara mer behjälplig med marknadsföring, att t ex ta
fram information på olika språk, utbildning, lokal och fika etc. Vi startade upp detta i området
förra året men fick ingen hjälp och därför ”dog det tyvärr ut” efter några gånger.
Mötesplatsen/personalen måste vilja jobba med alla i området.
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Överenskommelsen

Malin Andersson

Bakgrund – nuvarande process/uppdrag inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Stad

Statistik – ideella engagemanget i Sverige. De idéburna organisationerna har ca 145 000
anställda och de ideella insatserna motsvarar 400 000 årsarbeten på heltid. I genomsnitt lägger
varje aktiv person 16 timmar i månaden på ideellt arbete.
Vad är Överenskommelsen i Borås?
En avsiktsförklaring/plattform för hur samarbetet ska fungera mellan idéburna sektorn och det
offentliga.
Den lokala Överenskommelsen ska vara en grund och verktyg för att göra praktisk nytta av en
dialog mellan olika parter.
Vägen till en Överenskommelse, maj 2015-januari 2017: dialogforum, fokusgrupper,
skrivarverkstad, remissrunda, beslut och ceremoni - ca 70 anslutna föreningar.
Gemensamma åtaganden och områden för samverkan
Utveckla välfärden i Borås när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och
social sammanhållning.
Inspirera till samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla
samverkansformer inom ramen för Överenskommelsen.
Sex principer: Självständighet och oberoende, Öppenhet och insyn, Mångfald, Dialog,
Principen om kvalitet, Långsiktighet
Vad händer framöver!
- Informationsspridning
- Bilda ett Samråd med representanter från Idéburna paraplyorganisationer och Borås Stad
- Anpassningar i kommunen, ex. nätverk i staden (mellan förvaltningar), mallar för IOP
- Årligt stormöte (28 november)
- Kontaktannonser: film, poddar eller texter om det här är vi
- ”Kvällsmacka”, informations-/dialogmöten med olika teman
Mer info: www.boras.se/overenskommelsen samt ”Överens i Borås” på Facebook.
Tankar/kommentarer:

Hur initieras ett samarbete?
Finns det uttalade riktlinjer/nivåer kring ekonomisk ersättning?
Principerna – verkar vara bra förhållningssätt att utgå från.
Viktigt att det blir konkreta samarbeten som invånarna i staden kan ha nytta av.
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Hur kan arbetet gå vidare inom de lokala Områdesnätverken

Goda exempel att lyfta fram (genomförda under året)?

Nätverksmötena har bidragit till kunskap- och resursutbyte. Viktigt att även fortsätta
”nätverka” mellan mötena.
”Hej Hulta” (aktivitetsdag): förmedlar stor gemenskap mellan olika generationer, nationaliteter.
Positivt med så många olika aktiviteter och att människor är/blir så glada.
”Hej-kollo” var mycket bra och betydde mycket för de yngre barnen som fick del av detta –
tyvärr nedlagt för att samordningen i området saknades?
Trygghetssamarbete i stort och genomförandet av trygghetsvandringar – bra exempel på
samarbete i-/för området.
Sjöbodagen, Hässlefesten, Trandaredsdagen
Aktivitetskalender på Hässleholmen (veckovis) som samordnas från Vi-Hässleholmen. Har
skapat en bra gemenskap och möjlighet att marknadsföra varandras aktiviteter samt att även
lyfta fram delar av det positiva som händer i området.
Vårfest: genomfört på Trandared och Hulta i samarbete mellan skola, bibliotek och
föräldraförening. Kvällsaktiviteter på Trandared med Arabiska föreningen.
Bra med gemensam uppstart/workshop på Hässleholmen där alla aktörer fick möjligheten att
bidra och forma nätverkets innehåll.
Arbetet med biografen på Sjöbo.
Värdefullt med brett perspektiv via representationen från de olika aktörerna.
Inbjudna gäster till mötena med Områdesnätverket som har med sig aktuell information
om-/för området bidrar till utvecklande diskussioner och en positiv känsla mm.
Idéer på fler-/nya samarbeten eller ”aktiviteter” (ev. inom ”Överenskommelsen”)?

Träbeskärarkurs, ev. samarbete mellan PRO och Borås folkhögskola.
No Limit – koppla samman med fler bostadsområden; t ex allmänna platser/torg (starta som
testområde, som en del inom ”Kraftsamling Sjöbo”?)
Fler områdesfester – musik, marknad och stationer med de olika nätverken.
Kronängs IF – ”Gåfotboll”.
Värdefullt att få träffa andra aktörer inom området genom Områdesnätverken – bidrar till att
nya kontakter skapas som redan har lett till flera gemensamma samtal och åldersblandade
aktiviteter.
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Utveckla samarbetet mellan Odenslunds 4H-gård och fler verksamheter (t ex fritidsgårdarna)
runt omkring i Borås, finns möjligheter till både studiebesök, aktiviteter och att nyttja lokaler.
Organiserade aktiviteter över stadsdelarna; olika idrotter och för olika åldrar. Inte bara
tävlingsmoment utan bör även syfta till gemenskap och att få se varandras områden (och lyfta
fram områdets positiva delar). Kan Mötesplatserna eller Områdesnätverken vara samordnande?

Övrigt/andra aktuella frågor att lyfta?

Diskussion om vilken Mötesplats som fungerar ”bäst” – Norrby är ett bra exempel som når
många kategorier av människor och även olika åldrar.
Diskussion om samarbetet via t ex Överenskommelsen: ersätta eller komplettera?
Behövs mer personal/vuxennärvaro i verksamheter för barn och unga.
Hur får man in ungdomsverksamheten och vuxenverksamheten inom samma arbete?
Hur tänker Borås Stad kring social hållbarhet?
Vem/vilka arbetar med ungdomar som behöver komma ifrån negativa sammanhang
(droger, kriminalitet)? Här behövs ännu mer kraftsamling!
Ta lärdom från andra kommuner; hur har de lyckats få bort-/minska problematiken?
Viktigt att visa på de trygghetsskapande åtgärder som genomförs så att invånarna märker av
detta ”på gatorna”.

Avslutning
Summering och reflektioner

Tankar/kommentarer:

Bra jobbat!
Lärorikt att träffas och få möta andra områden.
Bra tips och några konkreta exempel, önskvärt att kunna få ännu flera.
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Bilaga 5 – Kommunikationsplan

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

9 st.
7 st.
4 st.

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

Hur/tidsplan
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som behövs hos nätverksgrupperna (mars/april)
- Genomföra en kartläggning om vilket stöd som kan erbjudas från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen samt från Stadsledningskansliet; Kommunikation (mars/april)
- Information och ”utbildning” i kommunikation vid gemensam träff för ansvariga inom samtliga
nätverksgrupper (februari/mars)
Därefter som en fortsatt del inom arbetet med lokala utvecklingsplaner (”konkreta fokusområden”)
inom respektive grupp, med stöd av bland annat Borås Stads riktlinjer (”Kommunikationsplan”)
samt vid behov av Kommunikatörsfunktionen.
Uppföljning i december, i samband med att hela årets arbete redovisas
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Produktionsskolan implementeras i Brygghusets
ordinarie verksamhet
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Kommunstyrelsen att under
2018 få ta del av 475 000 kr av nämndens egna kapital. Ianspråktagandet gäller
enbart under 2018, inför kommande år kommer arbetet att budgeteras inom
nämndens hela ansvarsområde.
Sammanfattning
Det nyligen avslutade (2017-11-30) sociala investeringsprojektet
”Produktionsskolan” har utvärderats av två oberoende utvärderingsföretag, där
båda företagen visar på stora förtjänster för såväl individ som för Borås Stad.
Av den anledningen vill Fritids- och folkhälsonämnden permanenta
verksamheten i en mindre skala och göra den till ett naturligt inslag i
Brygghusets vardag.
Målet och syftet är att utifrån Borås Stads vision om att utveckla ett hållbart
koncept, alternativt en modell för minskad ohälsa och minskat bidragsberoende
hos unga, 18-29 år, som lever i ett utanförskap. Genom det ekonomiska stödet
kan Brygghuset anställa en handledare som i sin tur kan arbetsleda upp till fyra
personer från målgruppen.
Utvärderingen av det treåriga arbetet redovisades på nämndens decembermöte,
vilket innebar att vi inte kunde förutse resultatet och ta hänsyn till kostnaden i
den ordinarie budgeten för 2018.
Arbetet förutsätter en nära samverkan med Arbetslivsnämnden, då
arbetstagarna rekryteras från Jobb Borås. Verksamheten ska ses som en
arbetsmarknadsåtgärd som sker utöver men integreras i den ordinarie
verksamheten.
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Ärendet i sin helhet
Under perioden 2014-11-18 – 2017-11-30 har enheten Brygghuset bedrivit ett
socialt investeringsprojekt kallat Produktionsskolan med metoden Ung till Ung.
Produktionsskolans arbetssätt grundar sig i ett upplevelsebaserat lärande och att
arbeta i skarpt läge – ”learning by doing”. Ingenting ska vara på låtsas. Att få
växa med uppgift och ansvar samt bidra med sin kompetens i en kreativ och
levande verksamhet, har visat sig vara grundläggande för individens framgång.
Individernas upplevda arbetsförmåga och känsla av sammanhang (KASAM) har
ökat och deltagarna har stakat ut en ny riktning och närmat sig den reguljära
arbetsmarknaden och/eller studier. 39 deltagare har fullföljt projektet. 82% av
deltagarna är i arbete, studier eller i annan arbetsmarknadsåtgärd. Samtliga
deltagare har uppnått syftet att vara med i projektet och utvecklat sin förmåga
att arbeta i ”skarpt” läge. Närvaron har legat på 83% av deltagarnas
anställningsgrad.
Payoff (utvärderingsföretag) konstaterar att Produktionsskolan på ett effektivt
sätt utvecklat en modell som gör skillnad på riktigt. Projektet lever väl upp till
Borås Stads övergripande ambition med att bryta ett utanförskap genom att
satsa på sociala projekt.
Målgruppen satte innan projektet ett tungt avtryck i ekonomin, genom att vara
beroende av försörjningsstöd och resurskrävande insatser från Borås Stad och
till viss del från vården. Produktionsskolan har på ett effektivt sätt stöttat
deltagarna så att de i stor utsträckning har blivit individer som klarar av att
försörja sig själva och mår bättre.
Payoff konstaterar att återbetalningstiden för Borås Stad är 12 månader och för
samhället 20 månader.
Vok (ett annat utvärderingsföretag) har mätt effekten av vilken påverkan
projektet har skapat på deltagaren. Deltagarintervjuer har genomförts som
sedan legat till grund för att göra ett förenklat social-ekonomiskt bokslut baserat
på SROI-metoden (social avkastning på investeringen). Vok konstaterar att
SROI-värdet är 1,37:1, vilket innebär att projektet har genererat mer tillbaka i
värde och att Produktionsskolan har varit väl investerade pengar.
Beslutsunderlag
1. Brygghusets egen Slutrapport
2. Payoff:s utvärdering
3. Vok:s utvärdering
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Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
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Förvaltningschef
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Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Ansökan om utökat socialt riktat bidrag 2018
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningarna Norrby IF och
Borås AIK ett utökat socialt riktat bidrag med vardera 175 000 kr under 2018.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sedan 2003 gett möjligheten till
föreningar som verkar i eller som vill starta verksamhet i de av välfärdsbokslutet
definierade områdena som anses vara socialt utsatta. I samband med den stora
flyktingströmmen under 2015 och 2016 beslutades att ge ett extra bidrag till
föreningar som arbetar för att integrera och inkludera fler i Borås föreningsliv.
Föreningarna Norrby IF och Borås AIK bedriver verksamhet i två av våra mest
socialt utsatta områden definierade av välfärdsbokslutet. Både ur ett
socioekonomiskt och socialt perspektiv fyller föreningarna en viktig funktion.
Idrottsföreningarna skapar en god gemenskap och ett sammanhang som många
i området känner förtroende för. Föreningarna blir en arena för utlopp av
energi och kraft som är viktig att ta vara på så att den inte riktas på fel saker.
Norrby IF har med hjälp av bidraget bland annat utökat sin verksamhet med tre
lag, samarbetat med Futebol da forca och fått igång ett tjejlag, organiserat en
fotbollsskola för 7-8 åringar på Ramnavallen, startat samarbete med Sports for
You som lett till nya verksamheter i klubbstugan, inlett samarbete med
Norrbyhuset samt kvalitetssäkrat rekrytering och utbildning av ledare.
Borås AIK har kunnat genomföra sin satsning på Futsal som bland annat lockat
många tjejer, ombesörjt att varje lag har tillräckligt med ledare, kunnat fullfölja
sitt värdegrundsarbete i samtliga lag, deltar aktivt i områdesnätverket med
aktiviteter som Hässlefesten, Pinocchio Cup med mera, är med och organiserar
aktiviteter i Kvartersstugan tillsammans med Hässlehus samt leder delar av
elevens val ihop med Bodaskolans elever.
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Beslutsunderlag
1. Föreningarnas ansökningar

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Borås 2018-01-05

Redovisning utökat socialt riktat bidrag 2017
Föreningen har under 2017 växt med tre lag (Fotbollsskola, F13 och U16) vilket gjort att
transportkostnader, kläder, material och övriga omkostnader ökat. Fotbollsskolan inledde på
Norrbyvallen och sedan flytten till Ramnavallen hämtar och lämnar vi barnen med
minibussar, samtidigt som antalet barn ständigt ökar. Detta är möjligt tack vare
samarbetsavtal med en huvudsponsor står för bussarna och att drivmedelskostnaden täcks av
det utökade bidraget.
I samarbete med Futebol dá força har vi tagit in ett tjejlag med spelare och två unga ledare
boendes på stadsdelen. Dessa har kunnat ställa upp i cuper 2017 och kommer att spela
seriespel 2018. Fotbollsskolan och tjejlaget har fått träningskläder gratis (ca 15 000 kr), övriga
lag får köpa kläderna till halva priset en kostnad på ca 40 000 kr/år. Detta är möjligt tack vara
det utökade bidraget.
I slutet av 2017 skapades även ett U14 inför säsongen 2018.
2017 startade vi ett samarbete med Sports4You, ”Norrby4You”, där barn kan prova på olika
idrotter i Norrbystugan/på Ramnavallen en gång i veckan. Även här hämtar/lämnar vi barnen
och når på så sätt även de som är för små för att ta sig själva. I projektet hjälper vi även till
med ledare från junior- och A-lag till den populära inomhusfotbollen i Almåshallen på
fredagar.
Då vi verkar i en socioekonomisk utsatt stadsdel med bristfällig föreningskultur har vi svårt
att knyta till oss föräldraledare. Därför behöver vi arvodera ledare i de yngre åldrarna, där de
flesta andra föreningar har ideella ledare. Bussarna används till borta matcher för dom yngre
lagen då det saknas föräldrar som kör.
Vi har stor fokus på utbildning, för ledare så väl som för spelare. En bra värdegrund med
inkludering och att vara en bra kompis är något vi jobbar för. Med bra utbildningsmiljö skapar
vi trygghet där barnen kan utvecklas och ha roligt, samtidigt som ledarna mår bra. Som
enande och drivande kraft i vårat ledar-, utbildning- och utvecklingsområde är Tommy
Pedersen ansvarig. Tommys ersättning är den största och viktigaste pusselbiten av det utökade
bidraget. Tack vare det kan vi kvalitetssäkra rekrytering och utbildning av ledare och följa
upp att alla lagen följer föreningens föreskrifter, vad gäller spelarutbildning och speltid.
Tommy jobbar också aktivt som ledare för fotbollsskolan samt deltar i möten med kommunen
och Norrbyhuset.
Vi har även väldigt låga avgifter (350 kr/år) för att alla ska ha råd att vara med. De låga
medlemsintäkterna gör att vi måste få intäkter till barnens idrottande på annat håll.
Vi har även 2017 haft ett gemensamt sommar- & fotbollsläger med Byttorps IF.
Se kostnader enligt tidigare inskickad bilaga
Undertecknade intygar att lämnade uppgifter är riktiga
Björn Josefsson

Fredrik Hjelm

Stefan Carlén

Administratör

Ordförande

Kassör

Socialt riktat bidrag 2018
Borås AIK
Redovisning och upplägg för det socialt riktat bidrag vi ansöker om och dess möjligheter ser vi som en
nödvändighet i vår drift av Borås AIK.
Metoder och ideellt engagemang!
Mycket av det jobb vi ägnar oss åt i våra projekt har i grunden handlat om attityder, jämställdhet, allas lika
värde och villkor och värdegrundsfrågor. De metoder vi använt, främst genom aktiviteter med idrottsliga
inslag i olika former har nått vår målgrupp på ett lätt och otvunget sätt. Det är under dessa former vi
kunnat möta ungdomar och närmat oss frågor kring jämställdhet och allas lika värde och villkor. Det som
hänt under de olika aktiviteterna har sedan kunnat omhändertas och resonerats kring vilket blivit konkret
och handfast vilket är nödvändigt för att möta vår målgrupp. Här ser vi att vi skulle kunna utveckla våra
metoder än mer med hjälp av socialt riktat bidrag. Det vi gör är ju i någon mening en form av skärskådande
av olika roller, mönster som intas. Vi ser att våra och andras arbetssätt skulle kunna utvecklas och berikas
av möten mellan vår och de andra organisationerna som använder lite andra metoder för att nå samma
syfte. Kamratskapande arbete (18819:-) ser vi just nu som utvecklings- och förbättringsområden hos oss
som vi skulle behöva stöd i.
Stöd behövs i att få till sådana övergripande möten i de centrala anläggningar och hyra för dessa (24420:-) i
hela satsningen.
Att kunna behålla projektledaren och ledare för hela denna satsning (93836:-) och hinna än mer
implementera in detta arbete i den ordinarie kommunala verksamheten och dess budget. Detta låter sig
tyvärr inte göras på så kort tid och i en kommunal projektkultur. Vi upplever det oerhört viktigt att inte få
någon dipp i stöttningen och i aktiviteterna för denna målgrupp som så många gånger blivit åsidosatta och
svikna av samhällets mer etablerade verksamheter. Vår största utmaning är således att hitta resurser för att
kunna fortsätta och utveckla dessa insatser som nu påbörjats och mottagits väl av målgruppen.
På vilket sätt vill vi jobba vidare i vår organisation!
I första hand i samma grad, att inte tappa fart, kompetens och lust. Att kunna fortsätta med det arbete som
pågår för att aktivera de barn och ungdomar i närområdet som inte hittar kreativa och konstruktiva
sysselsättningar för ett gott och utvecklande liv där också resor (119213:-) är en viktig del i vår verksamhet.
Att också kunna jobba vidare med att ta tillvara och sprida de erfarenheter och lärdomar vi gjort och gör i
arbetet för och med våra ungdomar till övriga föreningar och myndigheter som arbetar med att bryta
utanförskap genom att ge bättre förutsättningar för ungas fritidsverksamhet.
Att fortsätta bygga upp arenor med och för ungdomar där de aktiveras och ges möjlighet att tränas i eget
ansvar, delaktighet och demokrati. Att bryta utanförskapet och visa på metoder där de unga är med och
skapar sin egen framtid som gör att det sociala arvet bryts.
Vi ser med tillförsikt på kommande möjligheter att jobba vidare genom de förhoppningar
budgetpropositionen inger med socialt riktat bidrag på 250 000:-. Om bidraget ej kommer till stånd ser vi
tungt på framtiden och Borås AIK:s existens och överlevnad.
Med vänliga hälsningar
Borås AIK

BAIKFORYOU…

____________________
Magnus Johansson Ordf.
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Lokalresursplan 2019-2021
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd
med Fritids- och folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya
investeringar och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar.
Sammanfattning
Lokalförsörjningsförvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla sunda,
ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara
kommunens samordnande och verkställande organ vid nybyggnad och ändring av
kommunens lokaler.
För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker Lokalförsörjningsnämnden att fånga
upp respektive nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker genom
lokalresursplanen. Syftet med planen är att få en samlad överblick av
förändringsbehovet, vilket är av mycket stor vikt för att kunna tillgodose
nämndernas kommande behov. Lokalresursplanen påverkar de beslut och de
förslag som Lokalförsörjningsnämnden tillskriver Kommunstyrelsen, om vilka
projekt som skall genomföras, vilket i sin tur påverkar respektive nämnd och deras
verksamhet.
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
göra ett nytt försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar och
reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Planen kommer att underlätta de
båda nämndernas arbete samt fungera som en tydlighet mot kommunens
föreningar. Bevekelsegrunden är att Lokalförsörjningsnämnden är ”ägare” till
lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är hyresgäster i desamma. Då kan vi
gemensamt komma fram till vilka lokaler/anläggningar som bör rustas upp sett ur
ett förvaltarperspektiv samt vilka vi inom kort bör ersätta med nya ändamålsenliga
lokaler.
Ärendet i sin helhet
I Boråshallen har arbetet startat för att göra hallen mer tillgänglig och
ändamålsenlig. Det finns en risk att arbetet inte fullföljs i enlighet med den
förstudie och prioritering som arbetats fram i Lokalförsörjningsförvaltningen och
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Boråshallen är den enda idrottshall som kan
erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900 besökare.
Hallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och har följaktligen stora behov av
underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att ytterligare utvecklas.
Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena fortskrider och utvecklas,
så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och välkomnande publik- och
omklädningsutrymmen.
Mer behov av isyta är nödvändigt i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden kommer
att investera i en isyta vid Bodavallen, denna yta är till för i första hand allmänheten
och för den nystartade bandyföreningen i Borås. I Ishallen samverkar tre föreningar
om samtliga tider och hallen är i praktiken uppbokad från 6.30 - 23.00 alla vardagar
och hela lördag och söndag. Borås ligger i jämförelse med andra städer betydligt
sämre till i tillgänglig isyta. Prioriteringen ligger på att hitta ny isyta som är anpassad
för konståkning. Samverkan är idag upparbetad med Konståkningsförbundet, som i
sin tur arbetar på att ta fram en prototyp för konståkning. Under 2019 föreslås en
tidig förstudie, som kan ligga till grund för en planerad investering 2020.
Visionsplan Bodavallen. På Bodavallens idrottsområde har ett omfattande
visionsprogram tagits fram i nära samverkan med de boende, skola, berörda
föreningar och civilsamhällets övriga aktörer. En projektstudio har genomförts
med samtliga berörda förvaltningar och bolag i Borås Stad. Visionsplanen bygger
på att förädla området och skapa förutsättningar för en jämställd och meningsfull
fritid. I området finns ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum som ägs av
Borås AIK och dels andra omklädningsrum som ägs av Borås Stad. Både klubbhus
och omklädningsrum är kraftigt eftersatta och en framtida lösning - i visionens
anda - kan vara en motsvarande lösning som finns på Mariedals IK vid
Kransmossen. Där klubbhus, omklädningsrum och verksamhetslokal inklusive café
finns i samma byggnad.
Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål
finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor idrottshall. Inte minst är
Borås AIK väldigt framstående i Futsal och en av Sveriges absolut bästa föreningar.
En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i området.
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden uppvaktat
Lokalförsörjningsnämnden om förhållandena vid Björkängsvallen (klubbhus och
omklädningsrum), omklädningsrum vid Sjöbo idrottsanläggning och Ryda
idrottsanläggning är också undermåliga och behöver rustas upp alternativt byggas
om. Sak samma gäller vid Svaneholms Idrottsplats.
Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på behovet av en ny idrottshall i
Fristad, då föreningens verksamhet växer och de befintliga tiderna inte räcker till.
Damlaget är mycket framgångsrika och är på god väg till Allsvenskan. Här har
Fritids- och folkhälsonämnden beviljat medel till en förstudie i föreningsregi utifrån
ett föreningsinitiativ. Föreningen har redovisat förslaget till förvaltningen.
Diskussion har förts med föreningen hurivida en ny hall ska komma till genom ett
anläggningslån där föreningen tar huvudansvaret, alternativt att staden tar ansvar
och planerar in hallen i en prioriteringsordning. Föreningen har meddelat att de inte
har förutsättningar att bygga via ett anläggningslån.
Byttorps IF är en förening som växer och lockar nya medlemmar. De har gjort ett
omfattande förankrings- och visionsarbete inom föreningen för att utveckla sin
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verksamhet och idrottsplats. De önskar att renovera samt bygga om och till sin
klubbstuga för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna ta emot nya
medlemmar.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om en
utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet inom
innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
Nya idrottshallar är under planering via förstudier vid skolorna på Myrås och
Sjömarken.
Stadsparksbadet kommer att stå färdigrenoverad i september 2018.
Renoveringen, kallad steg 1, var nödvändig för att upprätthålla verksamheten. I
ursprungsförslaget fanns det även ett steg 2, som innebär en utveckling av badet
med bland annat utökade bassängytor och barnlandskap. Förstudien för steg 2 är
redan klar.
Dalsjöbadet är ett mindre familjebad som har ambitionen att utvecklas utifrån sina
egenskaper. En tillbyggnad på ca 300 kvm skulle ge badet en ny
undervisningsbassäng och ett nytt barnlandskap. Under 2019 föreslås en förstudie.
Mötesplatserna är en ny verksamhet i Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde. Nämnden har en ambition att utveckla dessa till att bli en ”motor”
i det lokala demokratiarbetet, där medborgarnas inflytande får ta plats. Idag är det
AB Bostäder som är hyresvärd och i utvecklingsarbetet kan
Lokalförsörjningsförvaltningen spela en viktig roll som samarbetspartner.
Norrbyhuset får fungera som en föregångare i vår ambition att utveckla de övriga
mötesplatserna. På tur efter Norrbyhuset och Hässlehus står mötesplatserna på
Sjöbo och på Hulta.
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar regelbundet med föreningar i Borås
och lyssnar av deras behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

Marie De La Motte
den 2 november 2017 15:56
Diarium Borås Stad Mailgrupp
Lokalrevision inför Lokalresursplan 2019-2021
Lokalrevision1.docx; Beskrivningrevision1.docx

Hej!
Gällande Lokalresursplan 2019-2021.
För behov, utveckling och effektivt nyttjande av kommunens lokaler skickar jag ut ett underlag som jag
önskar att ni fyller i så utförligt som möjligt. Underlaget ligger till grund till
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan. Den nya lokalrevisionen är uppdelad i två
delar med två bilagor. Syftet med den första lokalrevisionen är att belysa framtida lokalbehov i storhet,
och som tidigare nämnt ligger till grund till investeringsplanen.
I den andra delen av lokalrevisionen efterfrågas mer detaljerad information om lokalbehovet. Båda
dokumenten kommer i två bilagor där bilaga två beskriver vad vi efterfrågar.
Då den nya organisationen kan innebära förändringar i våra kontaktvägar vore jag tacksam om
respektive handläggare kontaktar mig för framtida mötesagenda.
Jag har även bokat in ett enskilt möte med samtliga förvaltningarnas lokalsamordnare för genomgång av
dokumenten samt ett startmöte för nästa års lokalresursplan 2019-2021.

Med vänlig hälsning
Marie de la Motte
Fastighetsingenjör
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Lokalförsörjningsförvaltningen
Sturegatan 36
Postadress: 50180 Borås
Tel: 033 35 72 03
webbplats: boras.se

Bilaga 1/2

Lokalförsörjningsförvaltningen

Lokalrevision inför Borås Stads lokalresursplan.
Lokalrevisionen skall redovisa förvaltningens samtliga lokalbehov 2019-2021. Revisionen kommer att
presenteras i Lokalresursplanen och ligger till grund för Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till
investeringsplan. Lokalbehov som inte framförs i lokalrevisionen kommer inte att tas med i
investeringsplanen. Fyll i relevant information. Se bilaga 2 för parametrar att tänka på. För mer
detaljerad information fyll i lokalrevision formulär 2.
Datum: 20 - Förvaltning: Välj förvaltning.
Lokalsamordnare: för och efternamn
Nulägesanalys: Ge en nulägesanalys. Hur ser förvaltningens nyttjande av lokaler ut idag?
Demografi: Hur ser verksamhetens lokalbehov ut utifrån stadens aktuella befolkningsstatistik?
Riktlinjer: Finns det nya riktlinjer från beslutande organ och nya politiska ambitioner som påverkar
lokalbehovet?
Lokalbehov: Redovisa tydligt förvaltningens lokalbehov i prioriterad rangordning. För mer specificerad
information per objekt, vänligen fyll i lokalrevision formulär 2.
Mindre anpassningar: Klicka här för att ange text.
Finns det någon trång sektor? Se exempel i bilaga 2/parametrar att tänka på.
Syfte: Beskriv varför har behovet uppkommit och syftet av behovet?
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan? Redovisa
behov i sifferordning där 1 är det mest prioriterade.
Övrig information: Övrig information som berör lokalbehovet.

Bilaga 2/2

Lokalförsörjningsförvaltningen

Parametrar att tänka på för ifyllandet av Lokalrevision.
Syftet med lokalrevisionen är att utreda verksamhetens lokalbehov som presenteras i
Lokalresursplanen och som ligger till grund för investeringsplanen. Nedan utläses grundläggande
parametrar att ta med i utvärderingen av lokalbehoven.
Tänk på att så utförligt som möjligt i text beskriva era behov.
Nulägesanalys: Ge en nulägesanalys om hur förvaltningens lokalnyttjande ser ut idag. Hur ser
nyttjandet av dom befintliga lokalerna ut? Nyttjas lokalerna till verksamhetens och lokalernas fördel?
Vad är nyttjandegraden och maxkapaciteten? Är lokalerna anpassade för verksamheten utifrån
utformning och funktion? Anses det vara ändamålsenliga? Är lokalerna kostnadseffektiva?
Demografi: Hur ser demografin ut i området? Befolkningsstatistik, analys av era egna prognoser samt
stadens befolkningsprognoser. Nybebyggelse och exploatering.
Riktlinjer: Finns det nya riktlinjer från beslutande organ eller politiska ambitioner som påverkar
lokalbehovet?
Lokalbehov: Beskriv kortfattat förvaltningens aktuella lokalbehov. Vilket behov har uppkommit?
Specificera lokalbehovet (Formulär lokalrevision 2)
Mindre anpassningar: Är dom nuvarande lokalerna i behov av mindre anpassningar?
Finns det någon trång sektor? Tillexempel: Finns tillräckligt med lektionssalar på en skola men man
måste anpassa elevantalet till matsalen som är för liten. Ett annat exempel kan vara att verksamheten
har tillräckligt stora lokaler men att gården är för liten.
Beskriv syftet och behovet: Varför har behovet uppstått? Hur ser den demografiska utvecklingen ut i
området? Syfte av behovet? Hur ser verksamhetens utvecklingsområden ut? Vilka andra lösningar har
verksamheten/förvaltningen analyserat innan lokalbehovet redovisats här? Finns andra faktorer som
påverkar?
Vilka projekt vill förvaltningen ta med i Lokalförsörjningsförvaltningens investeringsplan?
Redovisa lokalbehov sifferordning där 1 är det mest prioriterade projektet.
Övrig information
Här kan ni framföra övrig information av relevant karaktär till Lokalbehovet.

Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:

Marie De La Motte
den 27 november 2017 16:28
Diarium Borås Stad Mailgrupp
Helen Glaser
Lokalrevision del 2
Lokalrevision 2.docx; Beskrivning Lokalrevision2.docx

Hej!
Bifogar i detta mail del 2 av lokalrevisionen för vidare distrubition.
För behov, utveckling och effektivt nyttjande av kommunens lokaler skickar jag ut del 2 av underlaget
som jag önskar att ni fyller i så utförligt som möjligt. Underlaget ligger till grund till
Lokalförsörjningsförvaltningens förslag till investeringsplan.
Den nya lokalrevisionen är uppdelad i två delar med två bilagor. Syftet med den första lokalrevisionen är
att belysa framtida lokalbehov i storhet, och som tidigare nämnt ligger till grund till investeringsplanen.
I den andra delen av lokalrevisionen efterfrågas mer detaljerad information om lokalbehovet. Båda
dokumenten kommer i två bilagor där bilaga två beskriver vad vi efterfrågar.

Med vänlig hälsning
Marie de la Motte
Fastighetsingenjör
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Borås Stad - Lokalförsörjningsförvaltningen
Sturegatan 36
Postadress: 50180 Borås
Tel: 033 35 72 03
webbplats: boras.se

Parametrar att tänka på för ifyllandet av Lokalrevision 2

Verksamhet: Ex. kontorslokaler,idrottslokaler,boende,daglig verksamhet, förskola, skola.
Lokalbehov: Vilket behov har uppkommit? Specificera lokalbehovet?
Nuläge:Hur ser dom befintliga lokalerna ut? Vad är nyttjandegrade? Ädamålsenlighet.
Handlingsalternativ: Vilka andra handlingsalternativ har ni undersökt för att lösa behovet?
Typ av behov: Till exempel mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad eller tillfälliga lokaler.
Typ av lokal: ex Kontor: enskilda kontor, öppna landskap, konferensrum, lunch, kringytor . ex arkivlokal vad för typ av arkiv, vad skall
arkiveras.
Beskriv syftet och behovet: Går det att samordna så att de nuvarande lokalerna kan nyttjas på ett annat sätt för mer? Varför har behovet
uppstått? Hur ser den demografiska utvecklingen ut i området?
Yta: Ange önskad yta i kvadratmeter (m².)
Krav: Ange specifika krav på lokalen.
Parkeringsplatser och angöring: Ange behovet. Hur många elever, pedagoger, personal o.s.v.
Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten som är i behov av lokalerna.
Specifika behov: Ange specifika behov och eventuella krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. Gäller både inne och utemiljö.
Demografisk utveckling i området: Redogör för den demografiska utvecklingen i det aktuella området.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn,adress,fastighetsbeteckning och objektnummer på de lokaler som ev. lämnas vid inflyttning av dom nya
lokalerna.
Kostnader: Ange hyra år/ inklusive driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Ange nettoökning.
Konsekvensanalys: Vilka konsekvenser ger detta av genomförandet av projektet?
Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver ta hänsyn till gällande lokaler som ex: anpassningar, trafik, miljö inne och
ute, yta, lokaleffektivitet m.m.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

Lokalförsörjningsförvaltningen
Lokalrevision 2, Borås Stads lokalresursplan.
Blanketten fylls i med relevant specificerad information.
Datum: 20 - Förvaltning: Välj förvaltning.
Lokalresursplanen: Är behovet redovisat i Lokalresursplanen om ja, vilket år? Har behovet tidigare redovisats för LFF?
Verksamhet: Ex, kontorslokaler,idrottslokaler, boende, förskola,skola.
Lokalbehov: Beskriv lokalbehovet.
Nuläge: Beskriv befintliga lokaler
Handlingsalternativ: Vilka andra handlingsalternativ har ni undersökt för att lösa lokalbehovet?
Typ av behov: Mindre anpassning, ombyggnad, nybyggnad, tillfällig lokal.
Typ av lokal: Klicka här för att ange text.
Beskriv syftet och behovet: Beskriv syfte och lokalbehov.
Storlek/Antal: Redovisa antal barn, elever, boenden, grupper, avdelningar eller annat mått på avdelningen.
Yta:

m²

Krav: Ange ev. specifika krav på lokalerna.
Parkeringsplatser och angöring: Beskriv behovet.
Verksamhetsbeskrivning: Beskriv verksamheten.
Specifika behov: Ange specifika behov och krav och funktioner som lokalerna skall innehålla. (Gäller både inne och utemiljö)
Demografisk utveckling i området: Redogör för hur den demografiska utvecklingen påverkar behovet.
Tidplan: Ange ett önskat datum för inflyttning samt eventuell etappindelning av projektet.
Vilka lokaler lämnas: Fyll i namn, adress, fastighetsbeteckning och objektnummer.
Kostnader: Ange hyra/år inkl driftskostnader för den lokal som eventuellt lämnas.
Vilken nettoökning ger projektet? Nettoökning.
Konsekvensanalys Vilka konsekvenser ger detta av gemonförandet av detta projekt?
Omständigheter: Ange speciella omständigheter som vi behöver att ta hänsyn till gällande lokaler så som ex:
anpassningar,trafik,miljö,utemiljö,yta, lokaleffektivitet.
Övrig information: Ange övrig relevant information.

’
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SKRIVELSE

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Datum

Instans

2018-01-12

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00090
821

Projekteringsframställan för ombyggnation av Sven
Eriksonvallen, Varbergsvägen, Viskafors, Rydboholm
1:407
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker den upprättade
projekteringsframställan från Lokalförsörjningsnämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse att ombyggnationer
kommer till stånd på Sven Erikssonsvallen, då de befintliga lokalerna är
undermåliga och åtgärder är nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva
en ändamålsenlig verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens projekteringsframställan, 2017-12-12
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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SKRIVELSE

Lina Mattsson
Handläggare
033 357359

Datum

Instans

2018-01-10

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00161
403

Miljömålsuppföljning – årsredovisning 2017 för Fritidsoch folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning,
årsredovisning 2017 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.
Sammanfattning
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart
Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar
natur. För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt
åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga
nämnder.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöarbete fortlöper och efter Borås Stads
omorganisation har förvaltningen tagit tillvara på kompetens inom
förvaltningen och tillsatt en miljökoordinatorstjänst på 20 %.
I september hade förvaltningen den årliga miljörevisionen för
miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra mindre avvikelser som lätt
åtgärdades och har ett certifierat miljöledningssystem till och med september
2018.
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning
fortsätter. Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen sedan
tidigare, men målet är att alla ska få gå på uppsamlingsutbildningar under 2018.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Miljörapport årsredovisning 2017
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Miljörapport 2017
Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning
1 Hållbara perspektiv ............................................................................ 3
1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom miljöområdet ............................ 3
1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun .......................................................... 4

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås .................................... 4
2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri organisation .............. 5
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1 Hållbara perspektiv
Beskrivning
I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål.

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom
miljöområdet
1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem (1a)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. Den
21 september hade förvaltningen årets revision av miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra
mindre avvikelser som lätt åtgärdades och är nu certifierade igen.
Efter omorganisationen har förvaltningens miljöarbete ändrat struktur något. Vi har nu en
miljökoordinatortjänst på 20%.
Indikatorer

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

Certifierat miljöledningssystem, antal

Nej

Ja

Ja

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal

Nej

Nej

Nej

Certifierat miljöledningssystem, antal
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem enligt Svensk Miljöbas. Den
21 september hade förvaltningen årets revision av miljöledningssystemet. Förvaltningen fick fyra
mindre avvikelser som lätt åtgärdades och förvaltningen är nu certifierade igen.
Efter omorganisationen har förvaltningens miljöarbete ändrat struktur något. Vi har nu en
miljökoordinatortjänst på 20%.

Miljöledningssystem som inte är certifierat, antal
Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöledningssystem är certifierat enligt Svensk Miljöbas standard.
Åtgärder

Sta
tus

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett
miljöledningssystem

Status
Avslutad

Kommentar Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar enligt ett miljöledningssystem.
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1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b)
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter.
Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen, men målet är att alla ska få gå på
uppsamlingsutbildningar under hösten 2017 samt vår 2018.
Efter omorganisationen har fokus varit att identifiera vilka som gått utbildningen eller inte sedan
tidigare.
Som det ser ut nu baserat på tillgänglig information och data så kommer andelen anställda som gått
miljöutbildning vara lägre än föregående år. Detta på grund utav att siffrorna inte stämmer till fullo då
all information om anställda har gått utbildning eller inte, inte har inkommit.
Enligt siffror har det bekräftats att 117 av de totalt 198 anställda gått miljöutbildning. Av de 81 som
saknas är 8 tjänstlediga eller långtidssjukskrivna. Resterande 73 är fortfarande oklara och skulle det visa
sig att de inte har gått miljöutbildningen så kommer de att erbjudas detta under hösten 2017 samt vår
2018.

Indikatorer
Andel anställda som genomgått miljöutbildning
som inkluderar utbildning om Borås Stads
miljöarbete

Utfall 2013

Utfall 2016

Utfall 2017

25%

88%

59%

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om
Borås Stads miljöarbete
Arbetet med att nå etappmålet att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter.
Miljöutbildningen har prioriterats olika inom kommunen, men målet är att alla ska få gå på
uppsamlingsutbildningar under 2018. Efter omorganisationen har fokus varit att identifiera vilka som
gått utbildningen eller inte sedan tidigare. Detta arbete fortsätter. Som det ser ut nu baserat på
tillgänglig information och data så kommer andelen anställda som gått miljöutbildning vara lägre än
föregående år. Detta på grund utav att siffrorna inte stämmer till fullo då all information om anställda
har gått utbildning eller inte, inte har inkommit.

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun
1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a)

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, personoch gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Fritids- och folkhälsonämnden, Miljörapport 2017

4(5)

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri
organisation
2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a)
Fritids- och folkhälsoförvaltningen följer Borås Stads riktlinjer för resor så långt det går. I första hand
gäller gång, cykel och kollektivtrafik när det handlar om kortare resor. Vid längre sträckor används
framförallt förvaltningens två tjänstebilar som klassas som miljöfordon.
När det ska åkas längre sträckor är det i första hand tåg som gäller, och flyg som sista alternativ.
Åtgärder
Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat?

Sta
tus

Status
Avslutad

Kommentar De medel som ska användas för klimatkompensering har förvaltningen valt att lägga på
miljöcertifieringen och dess revision.
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-01-09

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00124
214

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

Yttrande över granskning av detaljplan för Centrum, kv.
Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Detaljplan för del av Centrum, Kv.
Eko 10 m. fl., Gamla Postenhuset och skickar beslutet till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
De synpunkter som nämnden hade beträffande utformningen av utemiljön
regleras inte i detaljplanen. Vikten av utformning av det offentliga rummet och
grönskans roll beskrivs i planbeskrivningen.
Ärendet i sin helhet
Tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden haft detaljplanen uppe för samråd
och ställt sig positiv till att man utvecklar området med en mötesplats.
De synpunkter som nämnden hade beträffande utformningen av utemiljön
regleras inte i detaljplanen. Vikten av utformning av det offentliga rummet och
grönskans roll beskrivs i i planbeskrivningen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
Beslutsunderlag
1. http://www.boras.se/detaljplan
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Underrättelse om granskning för detaljplan för
Centrum, kv. Eko 10, Gamla Postenhuset, Borås Stad.
Planens syfte är att möjliggöra en högre exploatering på kv. Eko 10 genom en påbyggnad i två våningar
och justera planbestämmelserna för att tillåta bostäder samt bevara husets kulturhistoriska värde.
Planens syftar också till att omvandla viss del av kvartersmarken och gatumarken till allmän plats för
torgändamål.
Planen har varit på samråd. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

Granskningstiden pågår 13 december 2017 – 26 januari 2018.
(Med hänsyn till semester/högtid har granskningstiden gjorts längre än de fyra veckor som annars är
normalt.)

Ta del av handlingarna
Planhandlingarna med tillhörande utredningar finns tillgängliga på vår hemsida
(http://www.boras.se/detaljplan) under Planer öppna för synpunkter.
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att
ansvarig handläggare kan ta emot.

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 26 januari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange
planens diarienummer BN2015-1920 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Yttrandet
önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås
Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

För mer information
Planarkitekt: Zilka Cosic, tfn: 033-35 85 96 e-post: zilka.cosic@boras.se
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Vänliga hälsningar
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-01-09

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00062
214

Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

Yttrande över granskning av detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Detaljplan för del av Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
De synpunkter som nämnden hade beträffande kopplingar med befintliga
cykelleder har tagits tillvara i planen.
Ärendet i sin helhet
Tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden haft detaljplanen uppe för samråd
och ställt sig positiv till att man tar ett helhetsgrepp över området med
möjligheter till olika upplåtelseformer i ett naturskönt område vid Ollonstupet
med närhet till citykärnan.
De synpunkter som nämnden hade beträffande kopplingar med befintliga
cykelleder har tagits tillvara i planen.
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen.
Beslutsunderlag
1. Planhandlingarna finns tillgängliga på;
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutvec
kling/detaljplanering/pagaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermy
ntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.html
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Underrättelse om granskning för detaljplan för Bergsäter,
Åkermyntan 5 m.fl., Borås Stad.
Planområdet innefattar hela kvarteret Åkermyntan, beläget söder om Neumansgatan längs
Rosendalsgatan och delar av de angränsande naturmarkerna. Syftet med planen är att möjliggöra
bostäder på kvartersmarken. Detaljplanen möjliggör för byggnation av flerfamiljshus och radhus i ett
kvarter som idag används för industriändamål. Planen innehåller även möjligheten att bygga förskola och
vårdboende i mindre omfattning, samt i viss mån centrumverksamheter och kontor. Totalt sett finns
möjligheten att bygga ca 530 nya bostäder.
En behovsbedömning har gjorts som visar att planen inte medför betydande miljöpåverkan. Slutsatsen är
att miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning, MKB, inte behövs.
Planen har varit på samråd i mars-april 2017. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en
samrådsredogörelse.
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendedetaljplanearbete/planuppdrag/bergsaterakermyntan5medflera.5.180e3b59158af501fddde644.h
tml
Där finns även utredningar som utgör underlag för planen.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt
intresse i frågan. Fastighetsägare ombeds informera hyresgäster om innehållet i detta brev. Den som inte
yttrat sig skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att överklaga.

Granskningstiden pågår mellan den 18 december 2017 och den 2 februari 2018.
Granskningsmöte
Öppet hus kommer att hållas i Stadshusets foajé, Kungsgatan 55, Borås, onsdagen den 17 januari kl. 1719. På mötet kommer planhandlingarna att var utställda och representanter från kommunen kommer att
berätta om förslaget samt svara på frågor.

Upplysningar lämnas av Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plankonsult, Liisa Gunnarsson, tfn. 0793-492923, e-post liisa@gunnarssonarkitektur.se
Agnes Sandstedt, tfn.033-35 85 09, e-post agnes.sandstedt@boras.se
Michaela Kleman, tfn. 033-35 85 72, e-post michaela.kleman@boras.se

Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 2 februari 2018 via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN 2015-887 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna synpunkter.
Det går även att skicka synpunkter med brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Borås den 18 december 2017
Samhällsbyggnadsnämnden

Vänliga hälsningar
Detaljplan
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-01-19
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av Kommunfullmäktiges protokollsutdrag 2017-12-19 § 229 avseende
Revidering av Grönområdesplan (2017-00138 339).
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-11-20 § 531 samt bilaga
avseende Utvärdering av modeller för att följa upp kvalitet i Borås Stad (2017-00218 100).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens skrivelse 2017-12-18 avseende Arrangörskap för
SM-veckan vinter 2021 alternativt 2020 (2017-00198 808).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2017-12-04 § 568 avseende
Utbyggnad av Skatehallen (2016-00037 821).
5. Stadskansliet: Anmälan av Tider för Årsredovisning 2017, Budgetuppföljning 2018 och Budget 2019
(2017-00213 042).
6. Nätverksgruppen barn- och unga Boda: Anmälan av nätverksgruppens skrivelse 2017-12-15 avseende
Fokus; barn och unga! (2017-00222 001).
7. Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljöförvaltningens skrivelse 2017-11-29 avseende provtagning av
dagvatten vid Kransmossens konstgräsplaner sommaren 2016 (2018-00001 3.1.2.25).
8. Miljöförvaltningen: Anmälan av Miljöförvaltningens protokollsutdrag 2017-11-21 § 208 avseende
Miljörapport för Borås Stad tertial 2 2017 (2017-00161 403).
9. Västra Götalandsregionen: Anmälan av Södra hälso- och sjukvårdsnämndens protokollsutdrag § 166
avseende Verksamhetsplan 2018 för samverkan och samfinansiering av lokalt folkhälsoarbete i Borås
Stad (2017-00185 012).
10. Borås Stad/Borås TME: Anmälan av Ansökan till Riksidrottsförbundet för att arrangera SM-veckan
2020-2022 (2017-00198 808).
11. Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden för projektet
Multiaktivitetsyta på Bodavallen (2017-00190 829).
12. Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden för projektet
Utveckling av aktivitetsyta i Fjärdingsparken (2017-00190 829).
13. Boverket: Anmälan av Beslut 2017-12-04 om stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden för projektet
Multiaktivitetsyta 2 på Bodavallen (2017-00190 829).
14. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2017-12-22 på ansökan till Jordbruksverket avseende stöd för
utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017-00126 808).

15. Tekniska förvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av utredning Toaletter i
naturområden i Borås (2018-00012 3.6.7.25)
16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Sammanställning av inkomna åsikter och förslag
gällande tillgänglighet och trygghet under medborgardialogen på Toarpsdagen 17 september 2017 (201700210 009)
17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Sammanställning av inkomna åsikter och förslag
gällande trygghet och tillgänglighet under medborgardialogen på Norrbydagen 26 augusti 2017 (201700210 009).
18. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Kommunala Fritidsrådets minnesanteckningar 2017-09-19 (201700034 808).
19. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Kommunala Fritidsrådets minnesanteckningar 2017-12-06 (201700034 808).
20. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder november
2017 (2017-00053 041).
21. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Minnesanteckningar 2017-10-25 Kognitiv
Tillgänglighet - Workshop på Träffpunkt Simonsland (2017-00214 808).

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).

