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Årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2020 och att 

översända densamma till Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning 

Det bokförda resultatet för 2020 visar ett underskott på -20 909 tkr, fördelat på 

fritidsramen -20 955 tkr och bidragsramen +46 tkr.  

Inom fritidsramen finns det ett antal kostnader som påverkar resultatet negativt, 

det mest avgörande är kopplat till pandemin, uteblivna intäkter och högre 

kostnader motsvarande ca 17 000 tkr. Härutöver finns också utlovade 

bokslutsjusteringar, som exempelvis två sociala investeringsprojekt. 

Konsekvenserna av Coronapandemin är tydlig och märks framförallt inom de 

verksamhetsområden som till stor del har en intäktsfinansierad budget.  

Föreningslivet har anpassat sig bra efter nya bidragsregler. Det har inte 

inkommit några signaler av större omfattning som visar på att föreningslivet 

inte har kunnat klara av effekterna av pandemins påverkan.       

Ärendet i sin helhet 

Uppdrag och verksamhet 

Under året har förvaltningen arbetat med tio direkta uppdrag från 

Kommunfullmäktige och Nämnden. Två av dessa uppdrag anses vara slutförda, 

sju är pågående och ett är markerad som ej genomförd. Detta uppdrag är 

kopplat till arrangemanget SM-veckan vinter och har av förklarliga skäl inte 

kunnat genomföras i den omfattning som önskats. Därutöver finns två uppdrag 

som är tilldelade utifrån handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle och dessa 

uppdrag anses vara färdigställda. Ytterligare fem uppdrag är tilldelade nämnden 

och avser uppdrag som inte ingår i budget. Dessa redovisas separat två gånger 

per år i samband med tertial 1 och 2 och är uppdrag framtagna utifrån den 

personalekonomiska redovisningen.  

Under rubrik 2 i rapporten specificeras många betydande händelser. Bland 

annat kan vi läsa om feriesysselsättning för ca 200 ungdomar och 

sommarlovsverksamhet för många tusen barn som prioriterades under 

sommaren. Stödlinjen på Träffpunkt Simonsland som har tagit emot ca 4 000 
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samtal. Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet som definierades som 

samhällsviktig verksamhet under året. Idrotts- och motionsanläggningar som 

fortsätter att utvecklas, inte minst genom stora insatser av föreningarna själva. 

Exempel på detta är Borås Arenas ombyggnad, ny restaurang i Boråshallen tack 

vare Borås Basket samt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum för 

allmänheten på Borås Skidstadion. 

Friluftslivet har fått ett genombrott under året, och Friluftsguiden har blivit 

flitigt använd. Likaså har ”Hitta Ut” fått många fler användare. Borås har 

kunnat erbjuda en mängd olika alternativ på motionsspår, vandringsleder och 

utebadplatser som har lämpat sig utmärkt för besökare. 

Våra simhallar har fått ställa om till en anpassad verksamhet med en begränsad 

skara besökare. Alidebergsbadet kunde dock ta emot drygt 400 gäster per dag 

under den högsommar vi fick.  

Välfärdsbokslutet har utvärderats under hösten, för att se hur förvaltningar och 

bolag i Borås Stad använder Välfärdsbokslutet i planerings – och 

budgetarbetet. Det handlar dels om att öka kunskapen om vad 

Välfärdsbokslutet är men också hur det kan anpassas till den aktuella 

förvaltningens eller bolagets verksamhet. 

Personalen i förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt och varit 

lösningsfokuserade utifrån de uppdrag vi har. Likaså har samverkan med Vision 

och kommunal fungerat på ett utmärkt sätt.   

 

Resultat 

Det bokförda resultatet för 2020 visar ett underskott på -20 909 tkr, fördelat på 

fritidsramen -20 955 tkr bidragsramen +46 tkr.  

Fritidsramen 

Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som 

påverkar resultatet negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering. 

Konsekvenserna av Coronapandemin är också tydlig och märks framförallt 

inom de verksamhetsområden som, till stor del, har en intäktsfinansierad 

budget. Nedan specificeras de kostnader som antas justeras i samband med 

bokslutet. 

 Sociala investeringsprojekten (- 1 891 tkr) 

 ”En kommun fri från våld” (- 1 102 tkr) samt ”Kraftsamling Sjöbo” 

(- 789 tkr). I jämförelse med budget kvarstår 958 tkr för de båda 

projekten. Enligt överenskommelse kan dessa medel nyttjas under 

2021. 

 Borås Arena (- 4 953 tkr) 

Ombyggnationen av Borås Arena följer den plan som har redovisats 

och som ligger till grund för Kommunfullmäktiges borgensåtagande. 

Investeringarna sker i olika tidsperioder och omsätts i en ny hyra för 
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Fritid- och folkhälsonämnden, som inte alltid stämmer överens med 

budgetåret. 

 Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0 är för 

2020: 6 660 tkr. Tilläggsanslag i budget 2020 är 5 000 tkr. 

Avvikelse - 1 660 tkr.  

 Tilläggsfakturering för ordinarie hyreskostnader = -974 tkr 

 Tilläggsfaktura för omfogning = -2 319 tkr 

 Borås Simarena renovering (- 1500 tkr) 

 Uteblivna intäkter som en konsekvens av stängningen för renovering. 

 SM-veckan vinter (+ 4 271 tkr) 

Evenemanget blev inställt som en konsekvens av pandemin. 

Tilläggsanslag för 2020 är 5 000 tkr. Under 2021 kommer en del av de 

kvarstående medlen behövas för att täcka återstående kostnader för 

projektledare samt separata enstaka SM-tävlingar under året. 

Kostnaderna kommer att redovisas separat under 2021. 

 Underskott som kan kopplas till pandemin (- 17 000 tkr) 

 Redovisas vidare under avsnitt 6 i bilagd rapport. 

 

Ett justerat resultat, utifrån ovanstående, hamnar på +118 tkr. 

 

 

 

 

Bidragsramen 

Resultatet för bidragsramen landar på 46 tkr.  

Under året har de nya bidragsreglerna sjösatts. Föreningslivet har anpassat sig 

bra utifrån förutsättningarna. Den planerade utvärderingen av de nya 

bidragsreglerna har fått skjutas på framtiden då pandemins påverkan har stört 

det ordinarie arbetet i föreningslivet. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån 

pandemins påverkan på verksamheten, dock har det inte kommit in några 

signaler på att någon förening inte klarar av effekterna. 

Investeringar 

Under året har det funnits en investeringsbudget på 17 198 tkr. 

Investeringsbudgeten är uppdelad på investeringsprojekt som löper över flera 

år, där kvarstående över- och underskott av medel flyttas över åren, samt 

investeringsprojekt med årliga anslag. Kvarstående medel för projekt med årliga 

anslag omdisponeras generellt inte till kommande år.  
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Det finns en önskan att flytta kvarstående medel för projektet ”Spår och leder”, 

totalt 2 209 tkr, som är ett projekt som får årliga anslag. Motiveringen till att få 

flytta med medlen är att fjolårets sommar gick åt för att parera den ökade 

tillströmningen av besökare på våra motions- och vandringsleder. Det handlade 

om att sätta in resurser för att öka tillgängligheten, ”coronaanpassa” platserna, 

skapa fler sitt- och grillplatser. Genom att använda de beslutade medlen, så kan 

vi fullfölja vår långsiktiga utvecklingsplan.  

I nuläget kan konstateras att den godkända utgiften för investeringsprojektet 

”Utveckling av Borås Skidstadion” har haft högre kostnader än den godkända 

utgiften. Prognosen ligger i nuläget på 13 000 tkr, därav begärs utökat anslag 

upp till denna nivå. 

Beslut om omdisponering av investeringsmedel fattas i Kommunfullmäktige 29 

april. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2020 Fritids- och folkhälsonämnden 

                                

 

 

Beslutet expedieras till 

1. KS.diarium@boras.se 

 

 

Håkan Eriksson  

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
Årsredovisning 2020 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Inledning 

2020 har varit ett helt annorlunda år jämfört med tidigare år. Att en pandemi skulle landa i Sverige i 
januari-februari var det ingen som kunde förutspå. Detta har givetvis satt en stor prägel på våra olika 
verksamheter under hela året. 

Trots utmaningar med Covid-19 så har vi försökt att fullfölja vårt grunduppdrag; 

- att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, som främjar en jämlik, jämställd och god 
hälsa samt 

- att främja fritidsverksamheten och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar 
för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

I svåra tider finns det dock en hel del positivt att lyfta fram. Centrala krisledningen har prioriterat våra 
Mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet som samhällsviktiga verksamheter. Allt för att möta våra 
invånare, informera om läget och ge stöd och hjälp samt bedriva en meningsfull fritid för så många som 
möjligt. Vi fördelade om våra personella resurser under mars - maj månad, för att kunna hålla 
Mötesplatser och fritidsgårdar öppet så mycket som möjligt. På Träffpunkt Simonsland ställdes 
verksamheten om till att inrätta en stödlinje, som blev uppmärksammad på nationell nivå. Stödlinjen 
utvecklades under hela året och har många frivilliga som hjälper till att serva målgruppen. 

Att bedriva ett verksamhetsöverskridande och ett förvaltningsöverskridande samordnat 
främjande/förebyggande arbete ses av allt fler kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den 
förebyggande ansatsen syftar till en ökad effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som 
för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. Att arbeta medskapande, det vill säga tillsammans, med invånare, föreningar, företag och 
andra berörda, är en förutsättning för att lyckas. 

Fritids- och folkhälsonämnden har också ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. Uppdraget utgör en viktig del i förvaltningens arbete och bidrar till 
arbetet mot det övergripande målet om jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Ett nära samarbete med 
civilsamhället präglar förvaltningens verksamhet och ambitionen är att utveckla den medskapande 
processen ytterligare, främst gentemot medborgarna men också i samarbetet med andra parter. 

Friluftslivet fick ett genomslag under 2020. Pandemin tillsammans med perioder av högsommarvärme 
skapade ett otroligt tryck på våra badplatser och friluftsområden. Dessa besöksmål har haft allra flest 
besökare utav alla besöksmål i Borås under den här perioden. De har också varit en mycket viktig del i 
aktivitetsutbudet, och kanske också en plattform för både fysisk och mental hälsa för Boråsarna under 
denna annorlunda tid. Det är naturligtvis främst positivt men har också inneburit en del utmaningar. 

Våra föreningar har drabbats hårt under året. Tidigt skickades en enkät ut i ett försök att få en överblick 
av situationen. Enkäten gav en del tydliga svar så som att föreningar med stora evenemang och 
föreningar med mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre ungdomsverksamhet. Även 
föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt. I första hand tänker vi på 
våra seniorföreningar, alltså 70 +, men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats hårt. 
Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt att 
bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående garanteras 
oförändrade bidrag nästkommande budgetår. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på 
verksamheten, dock har vi inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 
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2 Viktiga händelser under året 

Trots att 2020 dominerades av Covid-19 kan vi konstatera ett antal viktiga händelser under året. 

* Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet sågs som samhällsviktiga verksamheter, som vi 
prioriterade genom att hålla öppet under smittsäkra former. En del omflyttningar av personal var 
nödvändigt för att fullfölja uppdraget. 

* Feriesysselsättning och sommarlovsverksamhet prioriterades också under sommaren. Dels för att 
de feriearbetande ungdomarna inte fick så mycket sysselsättning inom den privata marknaden och inte 
heller inom vård och omsorg på grund av pandemin, och dels för att det var viktigt att skapa 
meningsfull sysselsättning och aktiviteter när alltfler familjer valde att semestra på hemmaplan. Inom 
förvaltningen tog vi emot närmare 200 feriearbetande ungdomar. Närmare 5 000 barn och ungdomar 
deltog i den organiserade parkleksverksamheten. 

Polisen konstaterade en relativ "lugn" sommar och uttrycker sin nöjdhet att det funnits så många 
fritidsaktiviteter och sysselsättning för feriearbetande ungdomar. 

* Folkhälsoinsatser. Ett analysarbete avseende hur målgruppen äldre har påverkats av pandemin och 
dess konsekvenser har genomförts i samarbete med Stadsledningskansliet, Vård- och äldreförvaltningen 
och civilsamhället. Resultatet har sammanställts och mynnade ut i flertalet rekommendationer om 
fortsatt arbete, vilket rapporterats till nämnden och krisledningsstaben. 

Det lokala folkhälsoarbetet har blivit en central del i att minska smittspridningen i samband med covid-
19. Tack vare de upparbetade kanalerna ute på våra bostadsområden har staden nått ut till medborgarna 
direkt och indirekt via föreningslivet och andra samarbetspartners. 

På grund av Folkhälsomyndighetens rekommendationer har en hel del aktiviteter ställs in då de inte gått 
att anpassas fullt ut för att uppfylla samtliga rekommendationer, såsom aktivitetsdagar, boendemöten, 
studiebesök med mera. Dock har ambitionen varit att inte ställa in utan att att försöka anpassa 
aktiviteterna i den mån det går. 

* Välfärdsbokslutet har utvärderats under hösten, för att se hur förvaltningar och bolag i Borås Stad 
använder Välfärdsbokslutet i planerings – och budgetarbetet. Det handlar dels om att öka kunskapen 
om vad Välfärdsbokslutet är men också hur det kan anpassas till den aktuella förvaltningens eller 
bolagets verksamhet. Sammanställningen av utvärderingen kommer att vara en del i den nya rapporten 
för Välfärdsbokslutet 2020, som kommer att vara klar runt sommaren 2021. 

* Träffpunkt Simonsland har tappat 99 % av den vanliga verksamheten då den primärt riktar sig till 
de av Folkhälsomyndigheten utpekade riskgrupperna. Under denna period har personalen på 
Träffpunkt Simonsland arbetat lösningsfokuserat. Stödlinjen föreslogs till krisledningen och blev 
verklighet under våren. Vid årets slut kan vi räkna ihop till ca 4 000 samtal. Samtalen har primärt 
handlat om matinköp och apoteksärenden. Borås Stad gick sedan ut med en bred annonsering om 
frivilliga, så kallade MedBoråsare, som ville hjälpa till under pandemin. 

* Anläggningar och föreningar. Borås Arena har under året uppgraderas i enlighet med visionen 
Borås Arena 2.0. Ombyggnationen innebär bland annat modernisering av teknik, omfattande 
underhållsarbete samt anpassningar till UEFA:s nya arenakrav som gäller förändringar kring säkerhet, 
övervakning och planbelysning. Dessutom har lounger och supportertorg förnyats. En helt ny LED-
reklam har införskaffats under 2020. Detta underlättar för föreningarna som har Borås Arena som sin 
huvudsakliga matcharena och också vid internationella arrangemang som kräver så kallad "clean arena", 
det vill säga en arena helt fri från reklam. Även konstgräset har bytts ut, det gamla gräset har lagts på 
Borås Arena 2. 

I Boråshallen har Borås Basket färdigställt en restaurang på läktaren i hallens nordvästra del, alltså den 
kortsida som är utmed riksväg 40. I anslutning till restaurangen byggs också toaletter. Arbetet 
färdigställdes under oktober månad. Tyvärr har varken Borås Basket eller några andra föreningar 
kunnat utnyttja den på grund av de restriktioner som finns kring publik på matcherna. 
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Borås Skidlöparklubb har byggt ett nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum, bastu, samlingssal, 
kontorslokaler, lokaler för vallning samt förråd. Här kan allmänheten byta om och fika i anslutning till 
sin motionsupplevelse. Ett välbehövligt tillskott på Arenan 

* Badverksamheten. Verksamheten på våra simhallar och Alideberg har bedrivits corona-anpassat, 
med genomarbetade riskanalyser i nära samverkan med våra fackliga samarbetspartners och berörda 
föreningar. Alidebergsbadet var extra viktigt att hålla öppet under sommaren, dels för att det är ett 
utebad med stora gräsytor, som kan ta emot många gäster och dels för att många familjer med barn 
valde att semestra på hemmaplan. Personal från badenheten ställde upp på ett väldigt bra sätt under 
våren, när de fick arbeta i den prioriterade öppna ungdomsverksamheten, och då baden i praktiken var 
stängda. 

* Motionsspår och utebadplatser. Friluftslivet har fått ett genombrott under 2020. Detta har märkts 
inte minst på våra motionsspår och utebadplatser. Aldrig tidigare har så många besökt de 24 
badplatserna och de leder och motionsspår som finns inom kommunen. Både de kommunala och 
föreningsdrivna badplatserna och motionsspåren slår rekord i antalet besökare. Detta har skapat många 
utmaningar i ett högre slitage och ibland problem med tillgänglighet, inte minst när räddningsfordon 
har försökt komma intill badplatserna. 

Under året delade förvaltningen ut ca 1 000 exemplar av Friluftsguiden (medräknat även de guider som 
delats ut av Tekniska förvaltningen), och det verkar ha blivit något av en sport hos Boråsarna att beta 
av alla de leder som finns i, dels boken Borås Friluftsguide och, dels i den digitala friluftsguiden på 
nätet. 

* Föreningsstöd. Efter ett gediget arbete, så rullades de nya bidragsreglerna ut den 1 mars. 
Förvaltningen har nu en del mindre justeringar kvar att göra för att under en övergångsperiod hitta 
lösningar för föreningar som inte riktigt har hittat sin plats i det nya reglerna. Därmed anses arbetet 
med översynen avklarad. 

* Projektet Kraftsamling Sjöbo har avslutas och en slutrapport kommer att sammanställas i början på 
2021. Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat från projektet ska 
implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt 
att biografen och en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet 
om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det goda möjligheter 
att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna. 

Personalen i förvaltningen har ställt upp på ett fantastiskt sätt och varit lösningsfokuserade utifrån de 
uppdrag vi har. Likaså har samverkan med Vision och kommunal fungerat på ett utmärkt sätt. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Aktivitetsplatser liknande den på 
Sjöbo ska skapas på Hässleholmen 
och Norrby. Förstudie görs under 
2018 i samverkan med Tekniska 
nämnden. 

 Delvis 
genomfört 

Kronängsparken kommer enligt plan att börja 
iordningställas under 2021. Förarbetet har 
genomförts i nära samarbete med berörda 
förvaltningar, verksamheter och civilsamhället. 
Parken kommer erbjuda både aktivitet och 
möjlighet till rekreation. Det nya Norrbyhuset 
kommer ligga centralt i parken och utgöra en 
viktig mötesplats för både boende, besökare och 
föreningslivet. Norrbyhuset kommer påbörja sin 
ombyggnation under vintern 2021. Norrbyvallen 
kommer flyttas men ska även fortsättningsvis 
erbjuda barn och unga möjlighet till spontan och 
planerad aktivitet. Kronängsparken blir den 
första platsen som iordningsställs som en del i 
"Staden i parken". Parken planeras byggas 
under 2021-2022. 
 
Bodavallen motsvarar uppdraget på 
Hässleholmen. Isyta, gräsplaner och 
multiaktivitetsyta är iordningställd men det 
saknas fortfarande en lekyta med lekplats för 
hela familjen och främst mindre barn. Arbetet 
med detaljplanen för allaktivitetshuset kommer 
påbörjas under 2021. Utvecklingen pågår 
fortfarande i nära samarbete med lokala aktörer 
och RF/SISU.  

Föreningshus där bland annat 
kultur- och idrottsföreningar utan 
egen lokal skulle kunna dela på 
utrymme ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Som en del i uppdraget har vi påbörjat dialoger 
med föreningarna som hyr egna lokaler i 
Träffpunkt Simonsland. Samtalen förs med 
föreningarnas utsedda arbetsutskott. I 
processen ingår att bereda plats för fler 
föreningar, men även att föreningarna på 
Träffpunkt Simonsland ska få bättre ekonomiska 
möjligheter, mot att de utför utåtriktad 
verksamhet för andra än sina medlemmar. 
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Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta 
ska utredas. 

 Genomfört En utredning avseende stadsdel Göta och 
behovet av en mötesplats i området har tagits 
fram och översänts till Kommunstyrelsen. 
Utredningen bygger på relevant statistik och 
underlag från verksamma aktörer på området, 
från Borås Stad och föreningslivet. I utredningen 
beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en 
lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv samt 
uppmärksammar pågående processer i 
kringliggande område. Aktörer verksamma på 
Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. 
 
Utifrån utredningen framkommer att Göta är ett 
område i staden där det sker mycket utveckling. 
Det finns ändå ett behov av att skapa extra 
insatser på området. Det saknas till stor del 
aktiviteter av socialt värde och i synnerhet 
aktiviteter för barn och unga. Det finns 
förutsättningar i form av vilja till samverkan i 
området om man får ekonomiska förutsättningar. 
Flera aktörer ser ett behov av en Mötesplats, 
men det är oklart var den bör lokaliseras och i 
vilken form den bör drivas. 
 
Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av 
Mötesplats på Göta bör arbetet göras i 
medskapande processer, vilket ger underlag till 
vilka aktörer man behöver samverka med för att 
skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och 
bärande aktör i den kommande verksamheten. 
Nästa steg bör vara att involvera medborgarna 
och utifrån det identifiera samverkande aktörer 
och lämplig lokal. 
 
 

Förstudie ska genomföras när det 
gäller lokalisering av ny ishall och 
möjlighet till alternativ driftsform 
prövas. 

 Delvis 
genomfört 

En projektstudio har genomförts under året samt 
att ett flertal kontakter har tagits med 
ishallsföreningarna. Flera bra alternativ har 
tagits fram och kommer att bearbetas under det 
första kvartalet 2021.  

 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 8(58) 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

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

 Genomfört Stöd för gemensam hållning i staden vid större 
evenemang finns redan i diverse befintliga 
planer och program. I kombination med det 
arbete som Borås TME gör inom ramen för 
Säkerhetsnålen, bedöms underlaget för stadens 
hållning vid evenemang vara klarlagt. 
Evenemangsstrategin kommer således ingå i 
stadens gemensamma dokument 
Säkerhetsnålen. Ärendet lyft i FOFN i mars 
2020.  

Fritids- och folkhälsonämnden får i 
uppdrag att genomföra SM-veckan 
vinter 2021 i samverkan med Borås 
TME och berörda nämnder. 

 Ej genomfört På grund av rådande pandemi kan tyvärr inte 
SM-veckan genomföras på ett smittsäkert sätt 
och ställs därför in. Förhoppningsvis 
återkommer möjligheterna vid ett annat tillfälle.   

Ta initiativ till en utredning om 
passagesystem till våra 
idrottsanläggningar, i samverkan 
med Lokalförsörjningsförvaltningen 
och Grundskoleförvaltnignen 

 Delvis 
genomfört 

Inledande dialoger har genomförts och 
intensifierats då arbetet med ett nytt bidrags- 
och bokningssystem ligger i fas att påbörjas. 
Detta är ett långsiktigt arbete med många 
förvaltningar inblandade.  

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Simkunnighet 84% 82,6% 91% 75,5% 

 Utveckling av idrottsskolan 26%  

Simkunnighet 

Covid-19 utveckling i samhället bidrog till att Grundskoleförvaltningen ställde in simundervisningen 
under våren. En skola valde även att även ställa in undervisningen under hösten. Vi ser nu att detta har 
gett ett stort negativt resultat för simkunnigheten för årskurs 3. 

Utveckling av idrottsskolan 

Under 2020 har idrottsskolan till stora delar varit inställd på grund av pandemin. Endast enstaka 
tillfällen kunde genomföras.  
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3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Hur man kan stötta unga med NPF-
diagnoser (neuropsykiatriska 
funktionsnedsättningar) så att deras 
möjlighet att delta i föreningslivet 
ökar ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har fått i uppdrag att arbeta med 
att skapa meningsfull fritid för barn och unga 
med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och 
upplevd psykisk ohälsa. 
Verksamheten bedrivs främst inom ramen av 
befintligt IOP Jämlik hälsa, främst i 
parasportshallen där även den öppna 
ungdomsverksamheten på området är 
lokaliserad. Ytterligare verksamhet pågår på 
Simarenan där målgruppen får särskilt stöd för 
att kunna medverka i aktiviteterna. 
 
Under året har en dialog initierats tillsammans 
med SÄS, elevhälsan och flertalet föreningar. 
Syftet var att utveckla ett samarbete som syftar 
till att skapa förutsättningar för ett livslångt 
idrottande för målgrupper som vanligtvis inte 
kommer i kontakt med idrott eller behöver extra 
stöd för att komma in i en idrottsförening. 
Dialogen resulterade i en ansökan till 
Arvsfonden, men i december kom beskedet att 
projektet fått avslag. 
 
Projekttiden var tänkt att bli en uppbyggnadsfas 
för föreningarna och samverkansarbete mellan 
föreningar, kommunen och hälso- sjukvården. 
Under 2021 kommer vi att titta på 
förutsättningarna för att förverkliga delar av 
samarbetet utan medel från Arvsfonden. 
 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Utfall År 

2020 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,6 8,6 6,8 9,5 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13,1 12,8 13 11,7 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 47 43 42 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2020 är en sjukfrånvaro på 6,8 procent. Målet är inte uppnått och sjukfrånvaron har 
fortsatt öka i jämförelse med 2018 och 2019. Det är den korta sjukfrånvaron (1-14 dagar) som ökat 
mest och framförallt i de verksamheter som inte haft möjlighet att arbeta hemma under pandemin. Den 
ökade sjukfrånvaron i förvaltningen var förväntad med anledning av folkhälsomyndighetens 
rekommendation att stanna hemma vid minsta symtom. 
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Förvaltningen noterar att den totala sjukfrånvaron och framförallt den korta sjukfrånvaron har 
stabiliserats under året. En konsekvens bedömer förvaltningen är att oron för viruset bland personalen 
minskat och att förvaltningen efter hand anpassat verksamheten efter FHM rekommendationer och 
restriktioner. 
 
Vi konstaterar också att sjukfrånvaro och framförallt den korta sjukfrånvaron stabiliserat mer under 
hösten, än i jämförbara förvaltningar. Det går inte att utesluta att förvaltningens strukturerade arbete 
med att kartlägga, följa upp och analysera sjukfrånvaron och arbetsmiljön i verksamheten under hösten 
har gett resultat. 
 
Arbetet fortsätter under 2021 och förvaltningen bedömer att det kommer att ge resultat och har 
förväntningar på att halvera sjukfrånvaron under kommande år, även om den fortsatta pandemin kan 
minska effekten. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 13 årsarbetare under 2020. Målet är uppnått.  Andelen har 
minskat med en procentenheter i jämförelse med samma period föregående år. Minskningen beror på 
pandemin under 2020. Under våren bytte några medarbetare arbetsplats inom förvaltningen som en 
konsekvens av omställning av verksamhet och ersätta delvis timavlönad personal. Under senare delen 
av hösten anlitades färre timavlönade på grund av FHM restriktioner. 
 
Förvaltningen bedömer att pandemin utvecklat nya arbetssätt i verksamheter som delvis kan bistå och 
bedöms kunna påverka bemanningen vilket på sikt kan minska beroendet av timavlönade. 
 
Förvaltningen har två verksamheter som delvis är beroende av timavlönade vid frånvaro bland 
ordinarie personal. Vid längre vakanser använder förvaltningen andra anställningsformer. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Förvaltningen har nästan uppnått målvärdet för andelen som tar ut friskvårdsbidrag på 43 procent. En 
anledning till att förvaltningen minskat i andel som tar ut sitt friskvårdsbidrag bedöms bero på 
pandemin. FHM rekommendationer har varit att undvika aktiviteter som varit förenligt med ökad 
smittspridning. De flesta medarbetare har följt rekommendationerna och istället för att delta i 
gruppaktiviteter som ofta är förenligt med en kostnad, valt att exempelvis ta del av förvaltningens spår 
och leder. Detta uppsving hoppas förvaltningen består. 
 
Förvaltningen vill fortsatt uppmuntra till friskvårdsaktiviteter. En del i det arbetet är att fortsatt 
informera om förvaltningens spår och leder samt att uppmärksamma friskvårdsbidraget som en förmån 
i samband med APT och introduktion av medarbetare. Förvaltningens arbete för att utveckla det 
systematiska arbetsmiljöarbetet har intensifierats under hösten 2020 och som en del av det arbetet 
fortsätter förvaltningens chefer att uppmuntra medarbetare att träna för en god hälsa. 
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3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2020 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska 
förstärka arbetet med digitalisering 
genom en inventering av befintliga 
digitala tjänster, samt se över 
behovet utifrån sitt 
verksamhetsområde och 
medborgarperspektivet. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen har under året haft ett uppdrag att 
inventera pågående arbete med digitalisering 
samt identifiera behov och möjligheter kopplat till 
området.Kvalitet- och utvecklingsenheten 
processleder utredningen. En 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp har gjort 
en inventering där det framgår att en 
verksamhetsutveckling där man drar nytta av 
digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens 
verksamheter. För att ta men ett kliv framåt när 
det gäller digitaliseringen behövs en samordning 
och struktur i pågående arbete. Detta är påbörjat 
2020 och ambitionen för kommande år är att 
landa i en förvaltningsövergripande 
handlingsplan för digitalisering. Covid-19 
pandemin har påskyndat den digitala 
utvecklingen, exempelvis har användningen och 
digitala verktyg för möten och kompetensen 
kring dessa ökat. Arbetet med inventeringen har 
bidragit till ett ökat fokus kring digitalisering och 
samarbeten kring nya satsningar har påbörjats 
både inom förvaltningen och 
kommunövergripande. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger 
förvaltningen i uppdrag att vara 
kommunstyrelsen behjälplig i att ta 
fram riktlinjer och styrprinciper för 
hur beställar- utförarmodellen ska 
fungera i Borås Stad. 

 Delvis 
genomfört 

Vi diskuterar frågorna internt inom förvaltningen, 
men har ännu inte deltagit i några diskussioner 
som ekonomistyrning har tagit initiativ till. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritidsramen 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 8 149 6 583 3 313 3 862 549 

Avgifter och övriga 
intäkter 

48 406 57 625 58 525 40 336 -18 189 

Summa intäkter 56 555 64 208 61 838 44 198 -17 640 

Personal -91 800 -96 066 -94 462 -92 054 2 408 

Lokaler -82 575 -92 477 -93 387 -97 468 -4 081 

Material och tjänster -74 447 -78 406 -76 859 -79 724 -2 865 

Kapitalkostnader -12 099 -14 670 -16 157 -16 507 -350 

Summa kostnader -260 921 -281 619 -280 865 -285 753 -4 888 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -1 573 0 1 573 

Nettokostnad -204 366 -217 411 -220 600 -241 555 -20 955 

Kommunbidrag 194 650 209 310 220 600 220 600 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-9 716 -8 101 0 -20 955 -20 955 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

2 170 2 117 0 1 892 1 892 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-7 546 -5 984 0 -19 063 -19 063 

Ackumulerat resultat 1 733 343 150 150 0 

Angivna godkända "öronmärkta" projekt i tabellen ovan avser enbart sociala investeringsprojekt. 

Resultatanalys 

Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2020 är ett underskott motsvarande 20 955 tkr i jämförelse 
med budget. 

Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet 
negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering (redovisas i kolumnen som avser godkända 
"öronmärkta" projekt); 
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 Sociala investeringsprojekten (- 1 891 tkr): ”En kommun fri från våld” (- 1 102 tkr) samt 
”Kraftsamling Sjöbo” (- 789 tkr). I jämförelse med budget kvarstår 958 tkr för de båda 
projekten. Enligt överenskommelse kan dessa medel nyttjas under 2021. 

 Borås Arena (- 4 953 tkr): Ombyggnationen av Borås Arena följer den plan som har 
redovisats och som ligger till grund för Kommunfullmäktiges borgensåtagande. Investeringarna 
sker i olika tidsperioder och omsätts i en ny hyra för Fritid- och folkhälsonämnden, som inte 
alltid stämmer överens med budgetåret.         

o Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0 är för 2020: 6 660 tkr. 
Tilläggsanslag i budget 2020 är 5 000 tkr. Avvikelse - 1 660 tkr. 

o Tilläggsfakturering för ordinarie hyreskostnader = -974 tkr 
o Tilläggsfaktura för omfogning = -2 319 tkr 

 Borås Simarena renovering (- 1500 tkr): Uteblivna intäkter som en konsekvens av 
stängningen för renovering. 

 SM-veckan vinter (+ 4 271 tkr): Evenemanget blev inställt som en konsekvens av pandemin. 
Tilläggsanslag för 2020 är 5 000 tkr. Under 2021 kommer en del av de kvarstående medlen 
behövas för att täcka återstående kostnader för projektledare samt separata enstaka SM-
tävlingar under året. Kostnaderna kommer att redovisas separat under 2021. 

 Underskott som kan relateras till pandemin (- 17 000 tkr): Redovisas separat under avsnitt 
6. 

Ett justerat resultat, utifrån ovanstående, hamnar på +118 tkr. 

 

Analys 2020 

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med -17 640 tkr. Avvikelsen ligger främst inom 
Anläggningsenheten samt Badenheten och beror till största del på pandemin. Utifrån rådande 
restriktioner under året har vi inte kunnat hålla våra anläggningar i gång som planerat. 13 000 tkr av 
underskottet kan direkt härledas till Badenheten. Inom Anläggningsenheten är det främst Borås Arena 
som står för den största avvikelsen, ca - 3 300 tkr. 

Kostnaderna avviker i jämförelse med budget med - 4 900 tkr. Då vi inte har haft aktiviteter igång i 
samma utsträckning som vanligt har vi avvaktat med tillsättningen av vakanta tjänster och 
vikarieanvändningen vilket gör att personalkostnaderna vid en jämförelse med budget hamnar på 
+ 2 400 tkr. Avvikelsen inom posten för lokaler kan till stor del härledas till verksamheten för 
idrottsplatser som står för ca 3 600 tkr av den totala avvikelsen. En stor del av detta är ju som ovan 
nämnts ökade hyreskostnaderna inom ramen för Borås Arena och Borås Arena 2.0. De ökade 
kostnaderna för hyran på Borås Arena följer Kommunfullmäktiges beslut i investeringsplanen. Dock är 
de svåra att planera i tid, då åtgärderna sker vid olika tidsintervaller. 

Avvikelsen som kopplas till material och övriga tjänster, ca - 2 900 tkr kan även här kopplas till Borås 
Arena och kostnaderna för omfogning. 

Årets avsatta buffert har används i sin helhet för att täcka bokförda underskott. 

Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i balans: Förutsättningar och åtgärder för ekonomi i 
balans beslutades i FoF:s nämnd den 16 november, Dnr 2020–00188. Beslutet skickades både till 
Kommunstyrelsen och till revisionen för kännedom. En budget i balans förutsätter, de åtgärder som till 
stor del vidtagits, så som restriktivitet kring användandet av timvikarier men även tillsättningen av 
vakanta tjänster. Det förutsätts också att vi får kompensation/justering av de kostnader som 
specificeras ovan. 

Övrigt: Vi har ännu inte fått besked om återföring av moms från Skatteverket. Utgångspunkten är en 
momsförändring på Stadsparksbadet, där badavgifterna från juli 2019 debiteras med 0 % moms istället 
för som tidigare 25 %. Som en grund till denna ändring finns en utredning som gjorts under 2019. 
Återföringen avser perioden 201809–201906 och beräknas till ca 1 600 tkr. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2019 Utfall 2020 Återstår 

Projekt 29004- En kommun 
fri från våld 

5 700 4 123 789 788 

Projekt 29005 - Kraftsamling 
Sjöbo 

3 000 1 728 1 102 170 

Borås Arena 2.0, fritt 2657 5 691 691 6 660 -1 660 

Borås Arena, ökad hyra 2020 5 978 - 6 952 -974 

Borås Arena, omfogning - - 2 319 -2 319 

Projekt 21282, SM-veckan 
Vinter 

5 000 - 729 4 271 

Borås Simarena, renovering - - 1 500 -1 500 

Summa 25 369 6 542 20 051 -1 224 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 412 -1 571 -1 398 -1 505 -107 

Resultat -1 412 -1 571 -1 398 -1 505 -107 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkter 44 69 0 192 192 

Kostnader -11 453 -12 564 -12 188 -11 996 192 

Resultat -11 409 -12 495 -12 188 -11 804 384 

Överenskommelsen      

Intäkter 0 0 0 8 8 

Kostnader -354 -256 -382 -309 73 

Resultat -354 -256 -382 -301 81 

Mötesplatser/förebygga
nde arbete 

     

Intäkter 5 376 3 710 809 1 853 1 044 

Kostnader -22 719 -21 240 -18 472 -18 942 -470 

Resultat -17 343 -17 530 -17 663 -17 089 574 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 15(58) 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkter 7 665 9 126 6 971 7 885 914 

Kostnader -42 179 -43 092 -42 658 -43 652 -994 

Resultat -34 514 -33 966 -35 687 -35 767 -80 

Badresor/barnkoloni      

Intäkter 188 362 176 96 -80 

Kostnader -2 804 -3 014 -2 901 -3 405 -504 

Resultat -2 616 -2 652 -2 725 -3 309 -584 

Folkhälsa      

Intäkter 5 129 4 752 2 801 3 365 564 

Kostnader -9 197 -7 917 -5 935 -7 576 -1 641 

Resultat -4 068 -3 165 -3 134 -4 211 -1 077 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkter 2 206 2 964 2 573 1 873 -700 

Kostnader -11 109 -10 373 -10 764 -9 685 1 079 

Resultat -8 903 -7 409 -8 191 -7 812 379 

Anläggningsenheten      

Intäkter 18 978 21 322 21 538 15 304 -6 234 

Kostnader -112 218 -116 366 -122 329 -131 360 -9 031 

Resultat -93 240 -95 044 -100 791 -116 056 -15 265 

Badenheten      

Intäkter 17 467 18 683 26 970 13 857 -13 113 

Kostnader -44 583 -55 175 -56 111 -54 250 1 861 

Resultat -27 116 -36 492 -29 141 -40 393 -11 252 

Evenemang      

Intäkter 7 3 917 0 27 27 

Kostnader -3 398 -10 748 -7 727 -3 335 4 392 

Resultat -3 391 -6 831 -7 727 -3 308 4 419 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -1 573 0 1 573 

Resultat 0 0 -1 573 0 1 573 

      

Totalt      

Intäkter 57 060 64 905 61 838 44 460 -17 378 

Kostnader -261 426 -282 316 -282 438 -286 015 -3 577 

Resultat -204 366 -217 411 -220 600 -241 555 -20 955 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Fritids- och folkhälsonämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft; 

10 nämndsammanträden 

12 presidiemöten 

§ 182 antal beslutade paragrafer 

Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid 
vart annat sammanträde. Detta har inte gått att genomföra under den rådande pandemin. 
Nämndsammanträdena har heller inte varit öppna för allmänheten under coronapandemin. 

Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt vid 
föreningsbesök. 

  

4.4.2 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

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

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitet- och utvecklingsenheten ansvarar för såväl förvaltningsövergripande som stadenövergripande 
utvecklingsarbete och uppdrag, genom det politiska samarbetsuppdraget, Överenskommelsen, 
folkhälsoarbetet samt förvaltningens kvalitets- och kommunikationsarbete. Enheten processleder 
uppdrag och verksamhetsutveckling internt och externt. 

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitetsarbetet, vilket 
delvis har påverkats av covid-19-pandemin. Målarbetet innefattar arbetet med tillitsresan och syftar till 
att utveckla ett mer tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare, ökad transparens men 
framför allt helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen. 

Arbetet med den interna kontrollen fortsätter och är en grund för att att identifiera 
förbättringsområden och systematiskt förbättringsarbetet på förvaltning- och verksamhetsnivå. 
Riskanalyser har genomförts digitalt och pandemin har bidragit till ett ökat fokus på verksamhetens 
uppdrag mot medborgarna. Ett utvecklingsområde inför 2020 är att dokumentera i stratsys även på 
verksamhetsnivå. 

Under året har förvaltningen arbetat enligt uppdrag med att identifiera behov och pågående arbete 
avseende digitalisering. Digitaliseringen avser att bidra till verksamhetsutveckling och under 2021 
kommer en intern handlingsplan att tas fram. Utvecklingen har delvis skyndats på med anledning av 
pandemin och förvaltningen har utvecklat digitala mötesformer ur flera perspektiv, men mycket arbete 
återstår. Staden har under 2020 infört ett beslutsstöd, vilket även ger möjlighet att integrera statistik 
från Välfärdsbokslutet. Tack var den nya digitala plattformen kommer resultatet från välfärdsbokslutet 
att kunna visualiseras och samköras på helt nya sätt, bland annat i kartmiljö. 
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Kommunikationsarbetet har påverkats av pandemin då många idrottsevenemang,  föreningstävlingar 
och arrangemang inte kunnat genomföras under 2020 och har därmed inte marknadsförts enligt plan. 
Istället har fokus varit på att på olika sätt informera om restriktioner och förhållningssätt kopplat till 
pandemin. All verksamhet har i princip påverkats och informationen till våra besökare och medborgare 
har varit central. Ett omfattande arbete med att tillgängliggöra information på förvaltningens webbsidor 
har genomförts. 

HR- och ekonomikluster 

Från och med januari 2019 samlokaliseras de administrativa funktionerna på Kulturförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom områdena ekonomi, IT, nämndadministration och HR i nya 
lokaler, "Klusterhuset" på Sturegatan 28. Flytten har möjliggjort ett närmare samarbete med kollegor 
som har liknande arbetsuppgifter och fått en positiv inverkan på arbetsmiljön och kvalitén i 
verksamheten. Ett närmare samarbete minskar sårbarheten, ökar gemenskapen på arbetet och ger 
medarbetarna stöd och stöttning vid exempelvis arbetstoppar. Arbetsgrupperna 
HR/nämndadministration och ekonomi/IT har gemensamma APT (Arbetsplatsträffar) vilket upplevs 
mycket positivt. Under året har dessa i stor utsträckning varit digitala, vilket har fungerat bra. 

En av klustrets övergripande mål är att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs vilket känns som 
en självklarhet för alla. Det finns en stark "vi känsla" i Klusterhuset som har skapat en god arbetsmiljö. 

Inom ekonomiklustret har vi under året identifierat ett antal utvecklingsområden 2020 som vi kommer 
att arbeta vidare med under 2021. De utvecklingsområden/aktiviteter vi har tagit fram i vår 
verksamhetsplan har, inom vissa områden, fått skjutas på framtiden då en utav förutsättningarna är 
verksamhetsnära besök. Fokus har legat på att kvalitetssäkra administrationen kopplat till bland annat 
autogirohantering, kassaredovisning, fakturering och utbetalningar. Vi har försökt bygga upp strukturer 
för att minska sårbarheten inom de ansvarsområden vi har, men också med att klargöra roller och 
ansvar, båda inom och utanför ekonomiklustret. Detta kommer vi behöva arbeta vidare med 
tillsammans med andra och för att kvalitetssäkra arbetet. 

Tillsammans med förvaltningens chefer har HR-klustret systematiserat arbetet med sjukfrånvaron och 
arbetsmiljön. Utbildningar har genomförts, kontinuerliga avstämningar kring individärenden samt 
uppdatering av checklistor och arbetssätt har utvecklats. Det arbetet kommer fortsätta under 2021 och 
även innefatta kompetensförsörjning och lönebildning. 

Under 2020 har verksamheten framgångsrikt rekryterat och introducerat ny medarbetare. Som en 
konsekvens av pandemin har arbetsbelastningen varit hög inom så väl HR-klustret som förvaltningen i 
stort vilket fört med sig prioriteringar. En aktivitet som fått stå tillbaka är dokumenthanteringsplanen 
för förvaltningen. Den planeras istället bli färdigställd under våren 2021. 

  

  

4.4.3 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet i staden och Fritids- och 
folkhälsonämnden har uppdraget att samordna arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden har under 2020 
fortsatt finansierat en processledare för de idéburna organisationerna, motsvarande en 40% tjänst som 
arbetar nära den kommunala processledaren. Arbetet med att revidera dokumentet 
”Överenskommelsen” har påbörjats under 2020 och kommer slutföras under 2021. 

Inom ramen för visionsarbetet har anslutna föreningar till Överenskommelsen bjudits in och 
medverkat i dialoger om stadens vision. För att sprida kunskap om överenskommelsen till fler 
målgrupper håller en film om Överenskommelsen på att tas fram. Borås Stad har också bidragit till 
MUCF:s (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) inspirationsskrift kring hur kommuner 
kan samverkan med föreningslivet. Under 2020 har flera aktiviteter ställts in på grund av covid-19-
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pandemin och restriktionerna utifrån den, och verksamheten har i flera avseenden inte genomförts som 
planerat. Stormötet och FRÖ-möten har ställts in men istället planeras för en större digital 
utbildningsinsats tidigt 2021. 

4.4.4 Möteplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Främjande och förebyggande arbete 

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler 
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad 
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. 

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i det främjande och 
förebyggande arbetet, om än i anpassad form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Mötesplatserna har 
av staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och är med anledning av det en av de verksamheter 
som under hela året varit tillgänglig för invånarna utifrån den nivå som myndighetsrestriktioner gjort 
det möjligt. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg. 

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar med dessa 
uppdrag men i olika omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande, såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta 
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal är civilsamhället och dess olika 
delar en viktig resurs i detta arbete. 

Tillsammans med Kulturnämnden, Vård- och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och andra nämnder i 
Borås Stad kommer, Fritids- och folkhälsonämnden att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet på 
Mötesplatserna, för att ge invånarna i Borås Stad en bra service och främja möjlighet till delaktighet och 
inkludering. Under året har samverkan med Vård- och äldreförvaltningen fördjupats och formaliserats 
framför allt via mötesplatserna på Kristineberg och Sjöbo där verksamhet bedrivs i samverkan och i 
samma lokal. 

Under året påbörjades, på uppdrag av förvaltningscheferna inom FOF, KUF, VÄF, ALF och AB 
Bostäder, ett arbete med att via avtal runt aktiviteter formalisera och utveckla samverkan på 
Mötesplatserna. Aktiviteterna förväntas starta så snart pandemi-restriktionerna möjliggör det. FOF har 
också beviljats projektmedel från länsstyrelsen för att, med start 2021, kvalitetssäkra 
integrationsfrämjande insatser på mötesplatserna. Projektet innebär att verksamheten i samverkan med 
studieförbunden ska stärka integrationsinsatser med folkbildning som grund. 
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Norrbyhuset och Hässlehuset 

I Norrbyhuset och Hässlehuset två av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. På Hässlehuset också kulturskolan. 

Verksamheterna bidrar till ökad delaktighet för invånare på området bland annat genom möjligheten att 
träffa representanter från olika förvaltningar, delta i boendemöten, få hjälp med samhällsfrågor, ta del 
av och/eller hålla i aktiviteter. Känslan av delaktighet i samhället och möjligheten att kunna påverka sitt 
liv har en stor effekt på den egna hälsan i synnerhet och bidrar till den generella folkhälsan i allmänhet. 
Husets breda målgrupp bidrar till en ökad trygghet inom huset och på stadsdelen där vuxna möter unga 
och där erfarenheter kan delas. Beslut har fattats om samma upplägg också på Sjöbo och Hulta. Där 
arbetet med att skapa "Sjöbohuset" och "Hultahuset" påbörjas under 2021. 

Under året har möjligheten att besöka mötesplatserna med anledning av pandemin kraftigt begränsats. 
Då även andra aktörer som myndigheter och inte minst civilsamhället (kyrkan, Röda korset etc.) 
begränsat sitt stöd, har trycket på framför allt olika former av medborgarservice varit stort. 
Mötesplatsernas relativa tillgänglighet under hela året har därför haft extra stor betydelse, statistiken 
visar att just medborgarservicen till och med haft en viss ökning under året. Detta trots att 
mötesplatserna av olika anledningar inte alltid kunnat tillhandahålla all service som efterfrågas. För att 
exemplifiera så har Norrbyhuset hjälpt invånare med 1467 ärenden under 2020, motsvarande siffra för 
2019 var 1275. Medborgarservicen efterfrågas i något större utsträckning av kvinnor och servicen 
efterfrågas jämnt mellan åldersgrupperna 26-35 och 36-64 år. 

Totalt sett över håret har Mötesplatserna på Hässleholmen, Norrby, Hulta och Sjöbo haft ca 46 500 
besök, 47% av dessa har varit kvinnor. Mötesplats Kristineberg redovisas inte i statistiken. 

Hur uppdraget har sett ut under året kan belysas av följande information som getts till Borås Stads 
krisledning: 

”Mötesplatserna märker av ett ökat behov av olika former av medborgarservice i Coronatider vilket gör att allt fler söker 
sig till Mötesplatserna för att få hjälp. Det är inte bara fler som vill ha hjälp, allt fler av de som söker har behov av 
kvalificerad hjälp. Andra offentliga verksamheter och myndigheter hänvisar också invånarna att söka hjälp på 
Mötesplatserna. Situationen är inte hållbar, det finns inte resurser att ta emot hur många som helst och vi har inte alltid 
kompetens eller som uppgift att hjälpa människor med alla ärenden. Det går inte heller att bara ”avvisa” de som 
kommer eftersom många hjälpsökande inte har någon annan stans att vända sig, människor med svåra livsavgörande 
behov av hjälp. 

Många frågor berör sysselsättning, exempelvis hjälp med att söka arbete, utbildningar och kurser. Utöver själva 
ansökningen också stöd med CV-skrivning, hur man fyller i aktivitetsrapporter, studievägledning med mera. Till 
Mötesplatserna kommer människor som fått information på andra ställen om hur man söker, men man behöver mer 
individuellt stöd. Alla klarar inte att fortsätta själva utifrån den vägledning man fått från myndigheter. Vi får också 
frågor som rör migrationsärenden, sjukvårdskontakter, bankfrågor med mera.” 

Brygghuset 

Under året har verksamheten på Brygghuset, utifrån den rådande pandemin, genomförts med stora 
begränsningar och periodvis varit helt stängd. I den mån verksamheten varit öppen har uppdraget som 
en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år pågått med gott resultat. Det som lockar 
målgruppen är exempelvis möjligheten att boka in sig i musikstudion, i mediarummet, låna 
fotoutrustning, dansa, titta på film, anordna LAN och övrig gaming, plugga och att ha möten. Under 
2021 kommer, i samband med Kulturföreningen Tågets flytt till Bryggaregatan, Brygghusets uppdrag 
att förändras och revideras. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 20(58) 

Internationellt arbete - ESC (Europeiska Solidaritetskåren) 

Under 2020 har förvaltningen fortsatt med ett systematiskt internationellt arbete. Detta har resulterat i 
mottagandet av åtta nya internationella volontärer på Mötesplatser och inom den Öppna 
ungdomsverksamheten. På grund av den rådande pandemin fick de övriga planerade aktiviteterna 
skjutas upp. Dessa kommer att följas upp under 2021 och innefattade bland annat ett samarbete med 
Island, samt ungdomsutbyten. Enheten för verksamhetsutveckling deltog digitalt under Intercityyouth 
conference i Italien. Mycket tid har också lagts på att hålla kontakten med de upparbetade 
internationella nätverk, även detta har fått ske digitalt. De internationella samordnarna har utbildat två 
nya kommuner (Växjö och Jönköping) i hur man startar internationella projekt och har på detta vis 
spridit Borås erfarenheter av lyckade EU- projekt. 

En medarbetare från verksamheten representerade Sverige, via nätverket KEKS, under en av de största 
Europeiska konferenser kring ungdomsarbete 3rd European Youth Work Convention (3rd EYWC) 
den 7-10 december. Under konferensen diskuterades hur European Youth Work Agenda ska 
implementeras i respektive land. 

  

En kommun fri från våld/Våldspreventivt och trygghetsfrämjande arbete. 

Borås femåriga sociala investeringsprojekt är avslutat och en rapport med kunskap, erfarenhet och 
följeforskning finns tillgänglig. 

Våldsprevention, utifrån WHO:s förändringsprinciper, är basen i hur verksamhetens uppdrag utförs, 
hur invånarnas rättigheter tillgodoses och hur en likvärdig service tillhandahålls. Viss samordning och 
implementering av rutiner och strukturer för det våldspreventiva arbetet sköts av förvaltningen. 

Kunskapsmaterial används som basverktyg för breda målgrupper och Matrisen, planerings- och 
uppföljningsverktyget, används på en del enheter och kommer att implementeras på andra. 
Utbildningsmaterialen som skolprogram –”Steget” och öppen ungdomsverksamhetsprogram – 
”Aktivera” har med gott resultat provats under 2020. Kampanjfilmen som togs fram i samarbete med 
Länsstyrelsen ligger på Borås hemsida och har spridits i sociala medier. Filmen används även i 
utbildningssyften, bland annat på personalmöten. 

All personal inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både grund- och 
fördjupningsutbildning i våldsprevention. Förvaltningens generella utbildning samt alla 
ungdomsledarutbildningar innehåller också våldsprevention. 

Den kommunövergripande ansatsen i våldspreventionen förutsätter samverkan med civilsamhället och 
mellan förvaltningar och har fokus på ungas/invånares delaktighet och ungas/invånares ledarskap. En 
samverkansgrupp har under 2020 arbetat fram Trygg på Hässleholmen, en områdesövergripande Matris 
för Trygghetsfrämjande arbete som möjliggör delaktighet och inflytande av alla aktörer på området, 
såväl kommunala och privata som civila. 

Verksamheten förser staden och civilsamhället med grundutbildning i våldsprevention och 
handledarutbildning via Borås kommunövergripande kompetensförsörjning. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är 574 tkr. 

Inom verksamhetsområdet bokförs kostnader kopplat till sociala investeringsprojektet EKFFV (En 
kommun fri från våld). Bokförda kostnader under året uppgår till 789 tkr. Dessa kostnader justeras 
årligen i samband med bokslutet. Av den totala budgeten på 5 700 tkr kvarstår 788 tkr som vi, i dialog 
med ekonomistyrning, får använda 2021. 
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Bortser vi från ovanstående nämnda kostnader landar ett justerat resultat på +1 363 tkr. Detta beror 
framför allt på mindre personalkostnader än budgeterat, då en del personalkostnader finansierats med 
externa projektmedel, samt en restriktivitet vid vakanser. Inom verksamhetsområdet bokförs även 
kostnader för lokalt inflytande/ortsråd. Avvikelsen i jämförelse med budget landar på +144 tkr och 
ingår i resultatet ovan. 

Externa kvarstående medel har flyttats till 2021 och avser bland annat EU-bidrag ämnat för olika EVS-
projekt (Europeisk volontärtjänst), se ovan. Andra externa medel som flyttats är exempelvis bidrag från 
Länsstyrelsen. 

4.4.5 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten. 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Verksamhetens uppdrag utgår från Borås Stads Program för öppen ungdomsverksamhet som pekar ut tre 
inriktningar för verksamheten: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med 
civilsamhället. 

Den öppna ungdomsverksamheten både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl 
genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen 
av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en 
viktig strategisk fråga. 

Som ett led i att skapa trygga mötesplatser och ökad måluppfyllelse får all personal kontinuerligt 
fortbildningsinsatser för att öka sin kompetens inom trygghetsskapande/våldspreventiva arbetssätt. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården, men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Exempel på verksamhet som genomförts under året och som inte 
är knuten till en specifik enhet är olika ungdomsledarutbildningar och den verksamhet som genomförs 
under sommaren. Även samverkan med andra delar av den kommunala organisationen och med övriga 
civilsamhället är en viktig förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp. Här kan samverkan med 
Borås Stads fältverksamhet och Hyresgästföreningen ses som exempel. 

Allt arbete under året har till stor del präglats av den rådande pandemin. Att hålla i och stärka det 
främjande och förebyggande arbetet som sker via den öppna ungdomsverksamheten, om än i anpassad 
form, har av Borås Stad ansetts som viktigt. Den öppna ungdomsverksamheten/fritidsgårdarna har av 
staden bedömts vara en samhällsviktig funktion och har med anledning av det haft någon form av 
tillgänglig verksamhet under hela året. Verksamheten har, när så varit möjlig, haft IRL-aktiviteter (in 
real life) för unga utomhus och periodvis också utifrån begränsningar inomhus. Olika typer av digital 
verksamhet för ungdomsgruppen har under året utvecklats och bidragit till en ökad tillgänglighet. 

I samband med utökade restriktioner från folkhälsomyndigheten har målgruppen begränsats till 
åldrarna 10-15 år. 

Vid verksamhetsårets början fanns det 11 kommunalt drivna öppna 
ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, 
Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Trandö. Under året har förändringar skett genom att Öppen 
ungdomsverksamhet Trandö vid halvårsskiftet stängdes som ett led av de ekonomiska anpassningar 
verksamhetsområdet gjort i samband med att grundskoleförvaltningen minskar sitt köp av 
fritidsledartimmar. 
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Nämnden har under året också lämnat bidrag till fem olika föreningar/organisationer som bedriver 
Öppen ungdomsverksamhet i olika omfattning. Dessa är Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, 
Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och RF-SISU (Riksidrottsförbundet och 
Idrottens studieförbund). Övrig kontinuerlig organiserad samverkan med civilsamhället sker i varierad 
omfattning med Borås Fältrittklubb och Svenska Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors. 

En del av måluppfyllelsen för verksamheten är att nå en jämn könsfördelning i besökargruppen. Jämn 
könsfördelning brukar bedömas inom spannet 40% – 60%. Målet är inte helt uppfyllt men andelen 
flickor i verksamheten har under året varit 36%. 

Verksamhetens mål avseende antalet öppettimmar per vecka visar en avvikelse. Målet var beräknat till 
att den totala öppettiden för de kommunala enheterna per vecka under verksamhetsperioden 
(september till maj) skulle vara 350 timmar, summeringen för året visar ett resultat på 289 timmar per 
vecka. Anledningen beror framför allt på budgetanpassningar som verksamheten gjort med anledning 
av minskat köp av fritidsledartimmar från grundskolan. Anpassningarna har inneburit att en enhet 
stängts under året, Öppen ungdomsverksamhet på Trandö, och att Brämhults fritidsgård minskat antal 
öppettimmar per vecka. I samband med pandemin och hög sjukfrånvaro har öppethållandet emellanåt 
också begränsats. 

Sommarverksamheten  

Under sommarlovet har Öppen ungdomsverksamhet bedrivits utomhus på Sjöbo, Norrby, 
Hässleholmen, Hulta och Kristineberg, måndag till fredag, med öppettiderna 11-18 och fredagar 11-
16.Varje enhet utgick ifrån sitt specifika område, bemanning och lokala förutsättningar för att skapa sitt 
upplägg. Alla verksamheter hade ett planerat program med olika aktiviteter på området eller inom 
gångavstånd. 

Dessa fem enheter hade först planerat att ta emot 28 feriearbetare att handleda och för att komplettera 
bemanningen med under sommaren. I maj kom en förfrågan om att ta emot fler feriearbetare. Med 
stöd av nio stycken särskilt rekryterade handledare till feriearbetare tog verksamheten emot ytterligare 
76 feriearbetare. En ny verksamhet per enhet skapades som kallades Parklek och som riktade sig till den 
yngre målgruppen 6-9 år. Dessutom öppnades ytterligare en enhet på Lundbyområdet i samverkan med 
Lundby Park som hade öppet måndag till fredag, de första tre veckorna på sommarlovet. 

Under sommaren bedrevs också, under tre veckor, olika typer av lovverksamhet i de fyra 
serviceorterna, Dalsjöfors, Viskafors, Fristad och Sandared. Verksamheten i Dalsjöfors bedrivs i nära 
samarbete med ortens föreningsliv. På övriga orter erbjöds olika aktiviteter och möjlighet att ingå i 
”fixaruppdrag”. 

Totalt i sommarverksamheten (förutom Badresor och Borås Kollo) ca 13 500 besök, varav 42% flickor. 

Skolfritid 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i 
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i 
skolan utgår oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar, 
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett 
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna kan bidra till en helhetssyn på 
ungdomarnas liv, då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att 
kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är 
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger också förutsättningar för nivån på 
öppethållandet på kvällstid. 

Under året minskade grundskoleförvaltningens köp av fritidsledartjänster med 3,3 årsarbetare vilket 
innebar att en enhet under året fick stängas för att verksamheten skulle ligga inom den ekonomiska 
ramen. Grundskoleförvaltningen minskar under 2021 köpet av tjänster med ytterligare 2,5 årsarbetare, 
vilket troligtvis innebär att ännu en enhet kommer att behöva stängas. Den totala samverkan runt 
fritidsledartjänster i skolan har sedan omorganisationen 2018 från stadsdelar till facknämnder inneburit 
en minskning med 5,8 årsarbetare. 
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Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd 
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som 
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen för 2020 är -80 tkr. 

  

4.4.6 Badresor/barnkoloni 

  

Badresor  

Badresor 2020 har haft verksamhet hela sommaren, v. 25-33, måndag-fredag. En dag på Badresor 
startar med att bussarna avgår från Södra torget cirka kl. 9:00 och hämtar upp barn på olika hållplatser i 
staden. De körs ut till Badresors anläggning i Sjömarken där barnen får ta del av bad och aktiviteter och 
bjuds på en lättare lunch. Kl. 15.00 är verksamheten slut och barnen körs tillbaka. 
Dagkoloniverksamheten Badresor till Sjömarken är snart en 100-årig tradition. 

I och med pandemin begränsades målgruppen för Badresors verksamhet. Ett vanligt år är målgruppen 
7-13 år men under 2020 planerades för en målgrupp 7-11 år. Trots den begränsade målgrupp var det 
över 200 barn som deltog den första dagen, vilket inte var hanterbart utifrån ett Coronaperspektiv. 
Utifrån det gjordes flera begränsningar i målgrupp och anpassningar på plats för att göra det säkert för 
personal och besökare. Bland annat ökades antalet bussar som avgick från Södra torget till fem stycken, 
vanligtvis är det tre. Det fanns också möjlighet att ansluta direkt till Sjömarken. Fler toaletter, 
omklädningsrum, stolar och bord införskaffades. Ett maxantal på 200 barn/dag infördes. 

Begränsningarna innebar en minskning av antalet besök jämfört med föregående år med ca 46 % till 
ca 2 000 besök under perioden. Av dessa var 57 % flickor. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Under perioden handleddes 
också 15 feriearbetare uppdelat på tre perioder. Dessa fungerade också som ett komplement till den 
ordinarie personalen. 

  

Borås Kollo 

Borås Kollo i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa en del 
av sommarlovet vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har erfarenhet av arbete med 
barn pågår verksamheten under hela sommarlovet. Intresset för Borås Kollo är stort med över hundra 
deltagande barn varje år. Betydligt fler barn ansöker än de som får plats. 2020 tog Borås Kollo emot 
ansökningar för 160 barn och kunde bereda plats för 108 barn. Utifrån rådande restriktioner halverades 
barngrupper, 18 barn per grupp och lägerperioderna halverades. Effekten blev att alla barn som fått 
besked om att de fått en plats på Kollo fick åka men med förkortad lägertid. Under sommaren 
genomfördes alltså sex lägerperioder istället för de vanliga tre. Verksamheten tar med sig de positiva 
erfarenheter som anpassningar med anledning av Covid-19 givit till Borås Kollo 2021. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är -584 tkr. 

Detta kan till största del härledas till ökade kostnader med anledning av Covid-19. 
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4.4.7 Folkhälsa 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för kommunens övergripande folkhälsoarbete. Utifrån 
fastställda mål ska nämnden arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa. Nämnden ska arbeta för att öka kommunens engagemang i 
folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av folkhälsoarbetet. Inom ramen för det arbetet 
har utvecklingen av välfärdsbokslutet intensifierats, det lokala folkhälsoarbetet har fått en ny position 
utifrån pandemin och dess konsekvenser, en medskapande process på Norrby har initierats och 
samverkan har utvecklats för gemensamma insatser avseende det trygghetsskapande arbetet, 
föräldraskapsstödet och det förebyggande ANDT-arbetet (Alkohol, narkotika, doping och tobak). 
Folkhälsoarbetet genomförs i nära samarbete med Socialt Hållbart Borås och flera gemensamma 
utvecklingsarbeten har initierats under 2020, bland annat utvecklingen av Välfärdsbokslutet och 
föräldraskapsstödet. 

Med anledning av covid-19-pandemin tilldelades Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget att 
samordna en tvärsektoriell grupp, en så kallad ”analysgrupp”. Analysgruppen utgjordes främst av 
representanter från det lokala brottsförebyggande rådet. Uppdraget kom från Borås Stads 
krisledningsstab i april 2020 och baserades på ”Helsingborgsmodellen”. Syftet med uppdraget var att 
identifiera ett antal fokusområden med tillhörande risker som uppstår ur ett befolkningsperspektiv 
under covid-19-pandemin och föreslå samt vidta ändamålsenliga åtgärder. Arbetet skulle fokusera på 
målgruppen barn och unga och ge en gemensam lägesbild av covid-19-pandemins sociala risker i Borås. 

Analysgruppen identifierade följande fokusområden: 

 Utsatta barn och unga 
 meningsfull fritid 
 trygga offentliga miljöer 
 arbete och sysselsättning 
 utbildning 
 och psykisk hälsa. 

Utifrån varje fokusområde identifierades ett antal risker med sannolika konsekvenser som 
dokumenterades i ett gemensamt dokument. En arbetsgrupp tillsattes till respektive fokusområde i syfte 
att initiera operativa insatser, både enskilda och i samverkan. Representanter i arbetsgrupperna tillsattes 
från verksamheter inom Borås Stad, AB Bostäder och Polisen. Resultatet har rapporterats i en egen 
rapport till krisledningsstaben och krisledningsnämnden. 

Genom Välfärdsbokslutet kartläggs hälsan hos stadens invånare. Under 2020 har arbetet med 
Välfärdsbokslutet gått in i flera nya spännande faser. Samtidigt som insamling och sammanställning av 
ny statistik genomförts har också spridning av densamma gjorts bredare än tidigare. Samtliga nätverk 
för barn och unga, områdesnätverk och ortsråd har fått en genomgång av resultatet för invånarna i det 
aktuella området. Dessutom har samtliga anställda i elevhälsan på Grundskoleförvaltningen fått en 
genomgång. Spridningsarbetet syftar till att öka kunskapen och förståelsen om det främjande och 
förebyggande arbetet, om de trender som finns gällande våra invånares hälsa och förutsättningar till ett 
gott liv och har också lett till att diskussioner om framtida förebyggande och främjande insatser har 
påbörjats. 

Enligt uppdrag har en utvärdering över hur förvaltningar och bolag i Borås Stad använder 
Välfärdsbokslutet i planerings – och budgetarbetet genomförts under hösten 2020. Det handlar dels om 
att öka kunskapen om vad Välfärdsbokslutet är men också hur det kan anpassas till den aktuella 
förvaltningens eller bolagets verksamhet. Sammanställningen av utvärderingen kommer att vara en del i 
den nya rapporten för Välfärdsbokslutet 2020, som kommer att vara klar runt sommaren 2021. 
Utvärderingen har bidragit till att synliggöra behovet av att besöka förvaltningar och bolag för att 
processleda dem i arbetet med att använda Välfärdsbokslutet. Verktyg för hur man kan använda 
Välfärdsbokslutet i praktiken har börjat skapas. 
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Under hösten gavs möjlighet att delta i två projekt som Borås Stad har ansökt och blivit beviljade medel 
för. Ett projekt är med Emerga, vilket handlar om att arbeta med mänskliga rättigheter i den 
kommunala verksamheten. I projektet bistår Emerga med stöd för att koppla Välfärdsbokslutet till 
rättighetsprinciperna och Emerga kommer även ta fram en rapport över hur staden kan använda ett 
rättighetsspråk i texter och rapporter. Det andra projektet som Välfärdsbokslutet deltar i är Delmos 
(Delegationen mot segregation), vilket bidrar till att Borås Stad får ta del av ny statistik från SCB, 
uppdelat på DeSo områden. För Borås handlar det om 77 geografiska områden, vilket kommer 
möjliggöra ett arbete med att synliggöra skillnader och samband på ett helt nytt sätt än tidigare. Fokus 
är på att fortsätta utveckla rapporten genom att tydligare koppla samman det globala, nationella och det 
lokala arbetet i form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna och Borås Stads Vision. Projekten 
avslutas i juni 2021. 

Ett behov som Välfärdsbokslutet synliggör är den psykiska ohälsan, främst hos unga kvinnor. Som en 
del i det förebyggande och främjande arbetet avseende psykisk ohälsa erbjuder staden, inom ramen för 
kompetensförsörjningen, medarbetare utbildning i Mental Health First Aid Kit - MHFA. Utbildningen 
syftar till att höja medvetenheten och kunskapen hos medarbetarna för att kunna bemöta 
invånare/brukare/elever med psykisk ohälsa på ett professionellt sätt. Utifrån pandemins sannolika 
konsekvenser om ökad psykisk ohälsa planerades att utbilda ytterligare sex instruktörer, för att kunna 
arrangera ännu fler utbildningar för personal och därmed höja kompetensen internt för att möta 
människor med psykisk ohälsa. På grund av pandemin ställdes instruktörsutbildningen in hösten 2020 
och utbildningsinsatsen får därmed flyttas fram till 2021. 

Nationella nätverk 

Under våren hade vi, genom SKR-nätverken, regelbundna digitala möten kring temat ”Vad blir 
konsekvenserna av Covid-19 för folkhälsan i befolkningen?”. Tillsammans provade vi en analysmodell, 
utifrån sociala bestämningsfaktorer för hälsa. Modellen hade vi nytta av när vi, tillsammans med andra 
förvaltningar, sammanställde hur personer 70 år och äldre i Borås har det under pandemin. I analysen 
har vi tagit fram åtgärder på kort och lång sikt, vilka presenterades vid nämndens möte i Augusti. 
Rapporten uppmärksammades nationellt av Folkhälsomyndigheten. 

I början av året intervjuades politiker och tjänstepersoner i Healthy Cities-nätverket av Umeå 
universitet, på uppdrag av Healthy Cities och Folkhälsomyndigheten. Resultaten sammanställdes i 
rapporten ”Besluts- och genomförandeprocesser för hälsofrämjande samhällsplanering - en 
processtödjande utvärdering initierad av nätverket Healthy Cities”. Borås Stad lyftes fram som ett 
positivt exempel ”…där det tydliga medborgarperspektivet sticker ut mest i utvärderingens resultat som 
helhet”. Framgångsfaktorer som lyftes för Borås Stad var: 

 Tydligt medborgarperspektiv och god förankring i mottagarkontexten 
 Tydlig roll- och ansvarsfördelning och tydliga avgränsade uppdrag i välfungerande samverkan 

med andra aktörer med egna tydliga avgränsade uppdrag 
 Tydligt politiskt engagemang, oavsett majoritet 

Lokalt folkhälsoarbete 

Det lokala folkhälsoarbetet har i mångt och mycket påverkats av pandemin. Trots att flera initiativ och 
aktiviteter har fått ställas in har det lokala arbetet och befintliga kontaktnät till civilsamhället nyttjats på 
ett helt nytt sätt och varit stadens krisarbete behjälpligt på flera plan. I samband med pandemins utbrott 
utgjorde de lokala nätverken en central part i kommunikationsarbetet för informationsarbetet avseende 
smittspridningen, både genom att inventera behov av relevant information men också för att säkerställa 
att korrekt information från Folkhälsomyndigheten spreds. Detta samarbete har fortsatt under året och 
det lokala folkhälsoarbetet har varit kanalen till civilsamhället utifrån behov som uppstått. Ett 
uppsökande arbete har genomförts för att fånga upp människors frågor och oro, genom att möta 
invånare och föreningsliv och lyssna på dem. Ett exempel är att under senare delen av våren och tidig 
sommar blev det allt tydligare att den största oron bland invånarna var oron för ekonomin och att inte 
klara sig ekonomisk under krisen. Ett samarbete initierades med berörda bostadsbolag, 
vräkningsförebyggande och ekonomisk rådgivning för att finnas lokalt som stöd till invånarna genom 
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samtal och rådgivning utomhus, främst på Hässleholmen. 

I en bred samverkan mellan stadens förvaltningar och bolag analyserades gemensamt situationen utifrån 
rådande förutsättningar och de eventuella risker för barn och ungas hälsa som restriktionerna innebar, 
vilket resulterade i extra insatser för att öka tryggheten, nya samarbeten initierades för att erbjuda barn 
och unga en meningsfull sysselsättning under sommaren och informationsblad togs fram för personal 
som möter barn och unga, i syfte att kunna stötta unga och hänvisa dem vidare till relevanta 
stödverksamheter vid behov. Utskicket gick till personal som möter barn och unga i sitt arbete under 
sommaren samt alla handledare som möter ferieanställda ungdomar. 

På grund av folkhälsomyndighetens rekommendationer utifrån pandemin har det varit svårt att 
genomföra verksamhet som bygger på att samla människor fysiskt. Målsättningen har dock varit att 
försöka tänka nytt och annorlunda för att hitta alternativa former för arbetet. Den digitala utvecklingen 
har gått fort under året och har bidragit till nya sätt att mötas, i form av digitala nätverksträffar men 
också större aktiviteter såsom ”Hela Borås online”, ett samarbete med AB Bostäder och andra lokala 
aktörer för att lyfta fram positiva lokala händelser och personer. Samtidigt som den digitala 
utvecklingen tvingats fram i pandemins spår blir det också tydligt att den inte är lika tillgänglig för alla, 
utan att även tillgången till den digitala utvecklingen beror på socioekonomiska faktorer samt 
människors förmåga att förvärva, förstå och använda information. 

Nya samarbetsformer har utvecklats under året och för att möta människor i en tid där resande 
avråddes och fler stannade hemma initierades nya utomhusaktiviteter. Bland annat ett samarbete med 
Navet, vilka arrangerat träffar utomhus, som ett komplement till befintliga mötesplatser som hade 
restriktioner på antal besökare, för främst mammor med sina barn på Sjöbo och Norrby. 

Särskilda satsningar som genomförts utomhus under året har fokus på meningsfull fritid. Målgruppen 
är barn och unga och nya aktiviteter, främst under sommarlovet, har i samarbete med föreningslivet 
och RF/SISU tagit form på Sjöbo, Hässleholmen och Göta. Sjöbovallen, Götavallen och Bodavallen är 
centrala områden för att utveckla samverkan med föreningslivet i arbetet med meningsfull fritid för 
barn och unga. Ungdomsledare har utbildats för att fortsättningsvis stötta öppen ungdomsverksamhet 
och föreningslivet i arbetet. 

Aktiviteter som bygger på större fysiska folksamlingar har dock fått ställas in, såsom aktivitetsdagar, 
boendemöten, trygghetsvandringar, studiebesök med mera. Även annan verksamhet som bygger på 
fysisk kontakt har ställts in under hösten, till exempel simskolan för kvinnor och arbetet med tandhälsa 
i förskolan. På grund av att mötesplatserna och familjecentralernas verksamhet påverkats kraftigt av 
restriktioner avseende antal besökare, har hälsofrämjande insatser som vanligtvis utgår härifrån också 
påverkats och i flera fall fått ställas in. 

I början av 2020 presenterade Centrum för kunskap och Säkerhet "Norrbyrapporten". I rapporten 
konstaterades bland annat att samarbetet med de goda krafterna på området behöver fortsätta och 
förstärkas. Inom ramen för demokratiuppdraget och det lokala folkhälsoarbetet har arbetet med en 
frisk- och hållbarhetsanalys på området påbörjats, vilket kommer fortsätta 2021. För att möjliggöra ett 
tvärsektoriellt samarbete och att civilsamhället inkluderas ska en extern processledare anlitas, vilket 
medger möjligheten att placera utmaningen på området i centrum och därmed blir staden en aktör 
bland flera andra, som gemensamt ska skapa strukturer och hitta lösningar för en positiv utveckling på 
Norrby. Arbetet förutsätter samverkan med civilsamhället och ska därför bygga på de gemensamma 
värderingar som arbetet inom Överenskommelsen med De Idéburna utgår från. 

Avseende det lokala folkhälsoarbetet på våra tre geografiskt avgränsade områden Hässleholmen, 
Norrby och Sjöbo samfinansieras tjänsterna som utvecklingsledare, tillsammans med Hälso- och 
sjukvårdsnämnden Södra, vilka även samfinansierar delar av verksamheten. På grund av pandemin med 
tillhörande restriktioner har all verksamhet inte kunnat genomföras som planerat under 2020, varför 
Hälso- och sjukvårdsnämnden medgett att staden får flytta med 250 000 kr av beslutade 
verksamhetsmedel till 2021 under förutsättning att det, likt övrig verksamhet, samfinansieras. Avser 
främst simskola för kvinnor, utställning Årsrika på Träffpunkt Simonsland, kurser i föräldraskapsstöd 
och enkätundersökning till äldre för att öka kunskapen om målgruppen och deras hälsa. 
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Förebyggande arbete 

Under 2020 har flera strategiska satsningar inom det drog- och brottsförebyggande arbetet genomförts. 
Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås har 
reviderats och den nya avser att gälla 2021-2023. Under året har det trygghetsskapande och 
brottsförebyggande arbetet fokuserat på trygga fysiska miljöer, samverkan kring utsatta barn och unga 
samt att utveckla arbetet Effektiv samverkan för trygghet, EST. Frågeställningen om att stänga ner fritt 
wi-fi på kvällstid, i anslutning till kommunala fastigheter som är särskilt utsatta för skadegörelse har lyfts 
som en metod att förebygga skadegörelse. Kameraövervakning har tagit form genom samarbete med 
AB Bostäder och polisen. 

Kunskap har spridits, enligt resultatet från drogvaneundersökningen som Centrum för alkohol- och 
narkotikaupplysning (CAN) till nämnder, nätverk, föräldrar och personalgrupper. Resultatet ligger till 
grund för prioriteringar av insatser, vilka den Drogpolitiska ledningsgruppen beslutar om och ansvarar 
för. Samarbetet med gym, krögare och studieförbund fortsätter. Samarbetet har under året präglats av 
digitala mötesformer till följd av rådande restriktioner, vilket gäller såväl möten och utbildningar inom 
"Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö", där 29 gym diplomerats under 2020 och två 
uteslutits. På grund av personalbrist hos Tillståndsenheten i samband med pandemin tog 
utvecklingsledaren för det ANDT-förebyggande arbetet över ansvaret för planering och genomförandet 
av utbildningen Ansvarsfull alkoholservering under hösten 2020, vilket resulterade i en digital 
tvådagarsutbildning för 40-tal personal från stadens restauranger och nattklubbar. Insatsen är en 
prioriterad verksamhet för att förebygga överservering och servering till minderåriga samt minska våld 
och skador på stadens krogar och restauranger. 

Under 2020 deltog Borås Stad tillsammans med en representant från BUP (Barn och ungdomspsykiatri) 
i en regional satsning i syfte att skapa förutsättningar för en lokal mobilisering med fokus på cannabis. 
Satsningen bestod delvis av kunskapshöjande heldagsträffar och ett lokalt fördjupningsarbete.  Borås 
fördjupningsarbete handlar om att anpassa metoden ANDT-coach till lokala förhållanden. ANDT-
coach är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol-, narkotika-, dopnings- och 
tobaksprevention, med särskilt fokus på cannabis. Utbildningen riktar sig till vuxna som möter barn 
och unga i sitt dagliga arbete och syftet är att skapa en gemensam plattform där vuxna har samma 
kunskap och vet vad det finns för hjälp och stöd att tillgå. Syftet är även att inkludera ett ANDT-
förebyggande arbete i verksamheter som möter barn och unga. Under året anpassades metoden till 
Borås och en tvådagars pilotutbildning genomfördes i oktober 2020. Utvärderingen visade på goda 
resultat och därmed kommer metoden ANDT-coach att implementeras under 2021. 

Kritiska datum är ett prioriterat arbete. Under 2020 fokuserade arbetet på föräldrainformation och ökad 
vuxennärvaro ute på fältet. Föräldrainformation spreds via brevutskick, lärplattformen Ping Pong, 
webben, sociala medier och via debattinlägg i Borås tidning. En film med representanter från Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen, Polisen, Fältgruppen och Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 
spreds brett och ersatte fysiska föräldramöten som ställdes in till följd av pandemin. Många unga 
vistades ute vid insparken, men tack vare ökad vuxennärvaro var tillställningarna lugnare än föregående 
år. Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens ökade intresse och ansvar i arbetet har varit en 
framgångsfaktor. Inför 2021 kommer arbetet stärkas ytterligare och vuxenvandringar vid kritiska datum 
ska samordnas av Borås Stad. 

Föräldraskapsstödet har under 2020 varit ett prioriterat område i Socialt hållbart Borås och deras 
målområde Goda uppväxtvillkor för barn och unga. Arbetet har förstärkts under 2020 och en 
omfattande kartläggning av pågående arbete med tillhörande analys har genomförts under året. 
Resultatet har presenterats för styrgruppen Socialt hållbart Borås och under 2021 planeras en 
handlingsplan (utifrån resultatet) tas fram och implementering av denna påbörjas. Fritids- och 
folkhälsonämnden har tagit fram ett nytt Program för föräldraskapsstöd, vilket har översänts till 
Kommunstyrelsen för vidare hantering. 

Innan pandemin slog till med tillhörande restriktioner utbildades två instruktörer i metoden ABC - Alla 
Barn i Centrum. Syftet är att fortsatt kunna utbilda gruppledare internt i staden för att säkerställa 
kvalitén och genomförandet av kurserna, vilka genomförs på Familjecentralerna. Tyvärr har kurser 
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ställts in under året och möjligheten att genomföra dem digitalt undersöks. Tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen och de lokala nätverken genomfördes en större satsning på att öka kunskapen 
om barn och unga på nätet; "Värsta bästa nätet" med Maria Dufva. Utbildningen riktade sig till elever, 
personal och föräldrar. 

 Borås rent och snyggt  

Borås rent och snyggt har fortsatt arbetet utifrån de tre fokusområdena barn och unga, förbättra 
förutsättningarna för ett renare Borås samt förändra attityder och beteenden. Arbetet har bedrivits 
genom diverse olika aktiviteter och forum. Arbetet har flutit på väl trots att verksamheten på flera håll 
har fått ställa om. Pandemin har bidragit till att fokusera på det mer operativa förebyggande arbetet. 

Skräpmätningar har genomförts i stadskärnan sedan 2012, och resultatet ligger till grund för flera av de 
insatser som genomförs. Ytterligare två skräpmätningar har genomförts under 2020, för att kunna 
prioritera och rikta insatserna dit de behövs. De har genomförts på Hässleholmen och Norrby. 
Fimparna utgör det mesta skräpet, varför fimpsugen "Ren-Göran" använts flitigt. I oktober investerade 
Borås rent och snyggt i en ny städmaskin, vilken även sopar samtidigt som den används, för att skapa 
en ännu renare och mer attraktiv stadskärna och kringliggande miljöer. 

Under hösten 2020 påbörjades ett kampanjarbete då Borås rent och snyggt ska göra en fimpkampanj i 
samband Borås 400- årsjubileum. Kampanjen kommer pågå under första halvan av året. Den syftar till 
att engagera människor att ta ställning mot fimpar på marken och få dem att hjälpa till med att göra 
Borås fritt från fimpar. 

Arbetet riktat till barn och unga har till viss del kunnat genomföras enligt plan. Skräpplockardagarna 
genomfördes i maj med drygt 13 000 deltagare. Vi kunde dock inte bjuda in till den sedvanliga 
Djurparksdagen i september utan priser lottades ut bland de klasser som deltagit. Under våren 
arbetades en 3-stegsutbildning inom nedskräpning och miljö tagits fram i samverkan med Navet, AB 
Bostäder och 4H. Utbildningen riktar sig huvudsakligen till åk 5 i skolor på Norrby och Hässleholmen. 
Avsikten var att erbjuda skolorna utbildningen under hösten men genomförandet har flyttats till våren 
2021. 

  

Kraftsamling Sjöbo 

Kraftsamling Sjöbo har varit ett treårigt socialt investeringsprojekt, som Fritids- och folkhälsonämnden 
haft ansvar för. Precis som för andra verksamheter har sista året påverkats av pandemin. Planerade 
aktiviteter har antingen behövt ställas in, ställas om eller fått skjutas upp. Under 2020 har det lagts stort 
fokus på att arbeta med hur projektets resultat ska tas om hand och implementeras. 

Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes av Vinnova. Därmed 
var den Vinnovafinansierade delen av projektet avslutad och arbetet med att implementera 
Medborgarlabbets metoder och resultat fortsatte under året. 

Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development)-
projektet har SROI (Social return on investment) -metodikens sex steg påbörjats på Medborgarlabbet 
för att utvärdera dess nyttor och värden för olika intressentgrupper på Sjöbo. SROI-metodikens steg tre 
som innefattar datainsamling från olika intressentgrupper avslutades i december. Steg fyra till sex som 
innefattar beräkningar och omvandlingar till monetära termer har påbörjats och förväntas färdigställas 
under våren 2021. I projektet har det under året erbjudits två utbildningstillfällen i SROI-metoden för 
tjänstepersoner från fem förvaltningar. Arbetet leds fortsättningsvis av Stadsledningskansliet. 

”Konst i stadsdelsutveckling”, är ett projekt finansierat av Statens konstråd. Här har en konstnär tagit 
fram en ett förslag på hur Sjöbo Torg skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktivt. Konstnärens 
idéer bygger på en historisk faktainsamling samt dialog med invånarna, för att fånga platsens betydelse. 
Under hösten har arbetet pausats med anledning av pandemin. 

Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast uppsättningen av en 
belysningsslinga, vilken återfinns som en av åtgärderna i handlingsplanen för 2021. 
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Flera utåtriktade arrangemang har ställts in eller ställts om på grund av Coronapandemin. Den 
traditionella Sjöbodagen ställdes in och ersattes av en kommungemensam digital sändning med inslag 
från stadsdelen. 

Under sommaren genomfördes sommaraktiviteter på Sjöbovallen för ungdomar och i samband med 
detta utbildades ett tiotal nya ungdomsledare till föreningslivet på Sjöbo. 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har sammanställt en rapport. 
Rapporten heter ”Ledarskap i mellanrummen” och publicerades i juni. Den presenterades för 
styrgruppen och spreds till tjänstemän och politiker under hösten. 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av samhällsutmaningar”, 
publicerades under hösten och spreds till politiker, styrgrupp, projektgrupp med flera. I rapporten 
beskrivs arbetssättet och kraftsamlingens olika faser. En kortversion av rapporten håller på att 
sammanställas. 

En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram under våren. I mitten på mars 
blev det ändrade förhållanden på grund av pandemin och Medborgarlabbet har inte kunnat bemannas 
sedan dess. Lokalen har fortfarande använts av invånare och föreningar för lokala evenemang. Ett 
digitalt studiebesök på Medborgarlabbet genomfördes under hösten, med besökare från Halmstad 
kommun. 

Under hösten skrevs ett samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården, för att 
implementera och fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder. 

För att sprida metoden medskapande medborgardialog hölls i september en workshop med 
förvaltningens samtliga chefer. 

Två workshoppar med tjänstepersoner hölls i höstas med syfte att öka samverkan mellan verksamheter 
på Sjöbo samt att uppnå gemensam målbild för ett framtida Sjöbohus. I samband med 
Kommunfullmäktiges budgetmöte beslutades det att Sjöbohuset skulle byggas. 

Styrgruppen för Kraftsamling Sjöbo hade en gemensam workshop för att kunna ta tillvara resultaten av 
projektet. I slutet på året beslutades att den förvaltningsövergripande projektgruppen skulle fortsätta 
sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Projektgruppens gemensamma handlingsplan har följts upp regelbundet och i 
slutet av året genomfördes en gemensam analys, vilken ligger till grund för en reviderad handlingsplan 
för 2021. Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, kommer att fortsätta leda 
arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter projekts slut. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas och en slutrapport kommer att sammanställas i början på 2021. 
Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat från projektet ska 
implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt 
att biografen och en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet 
om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det goda möjligheter 
att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt och välmående område som sjuder av 
positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna. 

Vid projektets slut återstår 170 tkr. Återstående medel avsätts till tryckkostnader för en kortversion av 
metodboken för kraftsamling samt för fortsatt implementering av metoder och resultat av projektet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

På grund av utebliven verksamhets blev det medel över för folkhälsoinsatser. Hälso- och 
sjukvårdsnämnden beviljade att 250 000 kr fördes över till verksamhetsåret 2021, vilket ger möjlighet 
till att kompensera utebliven verksamhet under 2020. 
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4.4.8 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Verksamheten på Träffpunkt Simonsland har precis som all annan verksamhet drabbats av pandemin 
under 2020. 

Under första månaderna (januari och februari) hade vi en ökning inom all verksamhet såsom antal 
besökare, resor, caféverksamheten, biokvällar med mera. 

I början av året anställdes en Lots/funktionshindersamordnare. Personen valde sedan att gå vidare till 
tjänst i annan kommun. Relaterat till den rådande situationen avvaktade vi med att rekrytera en ny 
medarbetare till den tjänsten. 

Den 9 mars stängde vi ner den verksamhet som Borås Stad anordnar på grund av pandemin, då vår 
verksamhet riktade sig till riskgrupperna. Tjänstepersoner och föreningar hade ett gemensamt möte 
veckan därefter för att föra en dialog avseende resten av terminen. Efter mötet ställde även 
föreningarna in det mesta av sin verksamhet. Caféverksamheten tappade över 90 procent av sin 
omsättning 2020 jämfört med 2019. 

Under tertial 1 ansökte 165 personer om Följa med-kortet. Under resten av året ansökte i stort sett 
ingen. 

Frivilliggrupperna arbetade som planerat innan vi stängde den verksamheten. Frivilliga arrangerade till 
exempel en ”Hitta nya vänner”-träff en lördagskväll med 25-30 deltagare. Tanken är att fortsätta med 
denna efter pandemin. 

Stödlinjen upprättades den 20 mars. Det är en telefonservice för alla i riskgruppen för Corona, som är i 
behov av stöd och hjälp. Hjälpen kan bestå i samtalsstöd och av praktisk hjälp såsom matinköp, 
apoteksärenden med mera. Med tiden kom hjälpinsatserna att utvecklas efter nya behov som uppstod. 
Stödlinjen var i början bemannad både vardagar och helger. Senare har den bemannats under vardagar 
från klockan 08.00 till 16.00. Stödlinjen bemannas i samverkan mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen och Stadsledningskansliet. Information och hjälp 
på andra språk har funnits under hela tiden. Sedan starten har stödlinjen haft ungefär 4 000 samtal. 

En frivilligsamordnare började i april och fick direkt jobba med Stödlinjen och samordningen av dess 
frivilliga. Borås Stad gick under våren ut och annonserade efter frivilliga, så kallade MedBoråsare, som 
ville hjälpa till i coronatider. Under perioden har 240 frivilliga intervjuats och ett hundratal ärenden har 
tilldelats dem. 

Alla förändringar har varit en stor utmaning för oss och våra medarbetare i Café Simon. De som har sin 
arbetsplats i caféet har stora behov av kontinuitet, trygghet och rutiner. Allt detta kastades omkull över 
en helg. Att deltagarna skulle gå hem var inte ett alternativ för oss. Vi har hjälpts åt för att skapa 
meningsfulla aktiviteter för målgruppen. Tillsammans med RF/SISU (Riksidrottsförbundet och 
studieförbundet idrottsutbildarna) har ett samarbete startats för att målgruppen ska få ökad kunskap 
inom hälsa, kost och rörelse. Personalen på Parasportcenter har skapat möjligheter att prova på många 
olika aktiviteter. Gruppen har fått utbildning i tecken som stöd, fått prova ”Hitta ut” via Hestra IF och 
varit på flera studiebesök och utflykter. Aktivitetsinspiratörerna (Arvsfondsprojektet) har både deltagit 
och varit med och ordnat flera aktiviteter. 

2020 är det första år som Träffpunkt Simonsland har haft stängt fyra veckor under sommaren. 
Dessutom stängdes verksamheten helt med anledning av de striktare restriktionerna från den 22 
december. 

Som i en del av vårt primära uppdrag för att bryta isolering för invånare i Borås Stad anställdes under 
slutet av 2020 en handledare för lokalvård, vaktmästeri samt värdar och värdinnor, allt i linje med 
förvaltningens fortsatta arbete för målgruppen personer med funktionsnedsättning. Genom att säga 
upp vårt avtal om lokalvård har vi både kunnat göra en besparing inför 2021 och har utrymme att sköta 
lokalvården i egen regi. 



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2020 31(58) 

Under hösten har vi haft regelbundna möten med föreningarnas arbetsutskott. Samtalen har handlat 
om coronapandemin men även om ett omtag kring lokaler i huset. I processen ingår att bereda plats för 
fler föreningar, men även att föreningarna på Träffpunkt Simonsland ska få bättre ekonomiska 
möjligheter, mot att de utför utåtriktad verksamhet för andra än sina medlemmar. Mot slutet av året 
hade vi digitala dialoger med föreningar som hyr lokaler på Träffpunkt Simonsland. Före jul skickade vi 
sedan ut meddelande till föreningarna om att vi säger upp avtalen till omförhandling. Målet är att vi ska 
ha nya avtal om samverkan klara till andra kvartalet 2021. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Tjänsterna som inte är tillsatta påverkar budgetutfallet i positiv riktning och de inställda utflykterna och 
de minskade intäkterna i caféet i negativ riktning. Verksamheten hade ett resultat på plus 379 tkr vid 
årets slut. 

  

4.4.9 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

2020 blev ett ovanligt år ur verksamhetssynpunkt av förklarliga skäl. Verksamheten på våra 
anläggningar har kunnat fortgå om än med vissa restriktioner medans verksamheten i våra idrottshallar 
mer eller mindre upphörde. Trots pandemins inverkningar har väldigt mycket hänt inom 
verksamhetsområdet, inte minst på våra spår och leder och badplatser. 

Årets första månader fokuserade vi på att återställa de badplatser och friluftsområden som fått ta hårda 
smällar av högt vatten och stormvindar; vid främst Asklanda badplats skedde stora eroderingar. Träden 
och dess rötter är det som gör att strandområdet inte eroderar bort helt, och det är alltså en mycket 
viktig del av vårt arbete, att hindra erosion för att kunna behålla våra badplatser i befintligt skick. 

Precis innan badsäsongen körde igång så färdigställdes en tillgänglighetsanpassad badramp vid 
Sandareds badplats. Sandared är nu den tredje tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås vid sidan av 
Almenäs och Kypesjön. Sandared är bra lämpad som tillgänglighetsanpassad badplats då området är 
mycket flackt; både själva badplatsen samt sträckan mellan badplats och parkering. 

Försöket med digitala livbojar (som skickar ett mail om de lämnar sin plats) under 2019 slog väl ut, det 
underlättar mycket för oss att få ett mail om att något har hänt gentemot att vaktmästarna dagligen 
under högsommaren ska åka till till exempelvis Tämta för att kontrollera att all livräddningsmateriel är 
på plats. Vi beställde därför livbojar med sensorer till ytterligare två badplatser i utkanten av 
kommunen, nämligen Tämta badplats och Marsjöns badplats i Rångedala. Livbojar med sensorer 
beställdes också till två avlägset belägna grillplatser som ligger i kanten på två små tjärnar, Lilla 
Häljasjön i Gånghester och Svalesjön i Kråkered. 

Under våren informerade vi om Borås 24 badplatser i en förhoppning om att Boråsarna skulle sprida ut 
sig över alla dessa badplatser. Ett samarbete har startats upp med Tekniska förvaltningen (TEK) för att 
se över möjligheterna till förbättring för parkeringsplatserna. 

Spår och leder 

Pandemin tillsammans med perioder av högsommarvärme skapade ett otroligt tryck på våra badplatser 
och friluftsområden. Vi tror att det är att våra badplatser, friluftsområden samt stadens naturreservat 
som har haft allra mest besökare utav alla besöksmål i Borås under den här perioden, och som därmed 
också har varit en mycket viktig del av både aktivitetsmöjligheterna, och kanske också en plattform för 
både fysisk och mental hälsa för Boråsarna under denna annorlunda tid. Det är naturligtvis främst 
positivt men har också inneburit en del utmaningar. Våra egna friluftsanläggningar och övriga spår och 
leder (inklusive de många föreningsspåren) upplevs dock av alla att ha fått ett ofantligt uppsving av 
besökare under våren. 
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Byggnation av den nya långsvandringsleden som ska utgå från Kransmossen (och förbinda 
Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester) är 
påbörjad. Planeringen har skett tillsammans med Björkehovs IS, Borås Golfklubb och Kråkereds 
byalag, men även med Tekniska förvaltningens Skogsavdelning samt Mark- och 
exploateringsavdelningen (MEX) på Stadsledningskansliet. Ett flertal rastplatser kommer att finnas 
längs leden. 

Under våren utreddes placering av nytt mountainbikeområde tillsammans med Tekniska förvaltningens 
skogsavdelning samt Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsledningskansliet. Valet föll på ett 
område som omgärdas av elljusspåren på Kransmossen, främst på grund av dess goda 
markförhållanden samt att det finns en befintlig arena med tillgång till ombyte och parkering. 

Flera nya grillplatser samt bord och bänkar har byggts, främst på Kypegården och Kransmossen. 

Under året delade förvaltningen ut ca 1 000 exemplar av Friluftsguiden (medräknat även de guider som 
delats ut av Tekniska förvaltningen), och det verkar ha blivit något av en sport hos Boråsarna att beta 
av alla de leder som finns i, dels boken Borås Friluftsguide och, dels i den digitala friluftsguiden på nätet 
(där vi löpande uppdaterar på med alla nygjorda leder). 

I December körde förvaltningen igång Ut(e)maningen, där du, om du besöker/aktiverar dig på minst 
10 olika platser för friluftsliv eller motion, är med i en utlottning av presentkort hos lokala handlare. 
Det går att rapportera in både digitalt och via ett pappersformulär. I samband med Ut(e)maningen har 
vi varje vecka kört ett ”Veckans tips” på hemsidan och facebook. Det inlägg som hittills uppskattats av 
flest Boråsare var inlägget med tips om tillgänglighetsanpassade friluftsmöjligheter i Borås, detta inlägg 
har hittills lästs av 4 649 personer. 

Under året ökade antalet frågor om allemansrätten, vilket ledde till att förvaltningen med stöd av TEK 
o MEX tog fram en hemsida med information om allemansrätt och allemansvett just i Borås. 

En arbetsgrupp har bildats inför ansökningen om ”Vattensäker kommun”. I denna grupp kommer vi 
bland annat tillsammans med Räddningstjänsten prata vidare om hur vi kan förbättra säkerheten på 
badplatserna, både vad gäller tillfartsvägar, båtramper, livräddningsmaterial samt 
informationssatsningar. Arbetet med ”Vattensäker kommun” leds av förvaltningens utvecklingsenhet 
och Badenhet. Flera förvaltningar och förbund ingår. 

Under hösten 2020 tillgänglighetsanpassades samtliga sidor i den digitala Friluftsguiden. Tillsammans 
med Tekniska förvaltningen har vi sammanlagt 387 webbsidor med information om alla de 
motionsspår, vandringsleder, badplatser, fiskeområden, naturreservat, skidspår, vindskydd med mera 
som finns i Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen svarar för 261 av dessa sidor. 
Tillgänglighetsanpassningen av sidorna innebär mer lättlästhet men även att informationen ska bli 
tydligare när den läses upp. 

Arbetet med uppdatering av den digitala friluftsguiden pågår fortlöpande. Både vår egen förvaltning 
och föreningarna i Borås uppför nya objekt, främst vandringsleder och grillplatser. Under år 2020 har 
ca 25 nya objekt lagt till i digitala friluftsguiden. 

Tillsammans med TEK påbörjade vi precis innan jul planeringen av Friluftslivets år 2021 i Borås. 
Friluftslivets år 2021 är ett nationellt projekt som leds av Naturvårdsverket och Svenskt Friluftsliv. 

Lundby Park med Borås Skatehall och Lundbyhallen påverkades så klart i samband med att 
restriktioner till följd av pandemin infördes. Föreningslivet stannade nästan av helt och öppettiderna i 
Skatehallen minskades för allmänheten. Trots detta gjorde Borås Skatehall ett rekordår då det periodvis 
var barn och ungdomar som stod i kö upp till 1 timma för att komma in. Den stora tillväxt som 
spontanidrott har generellt i Sverige just nu verkar ha fått en extra växtkraft i dessa tider framför allt 
bland de yngre besökarna. Om vi hade haft öppet för allmänheten i hela åldersspannet så är vår 
uppskattning att vi skulle fördubblat verksamheten. Dock var ju verksamheten stängd för de födda 
2004 eller tidigare hela hösten, den grupp som normalt sett är vår största. 
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Sommaren 2020 startade vi även ett nytt arbetslag på Kransmossen som även fick till uppgift att sköta 
badvattenproverna och tömma sopor och hålla i ordning på 17 av de kommunala badstränderna. Något 
som har varit framgångsrikt och börjar ge tydliga resultat på de ytor de sköter. 

Planeringen för att starta ytterligare ett arbetslag i vår förvaltning har påbörjats och kommer att startas 
under 2021. 

Ombyggnationen av Borås Arena stod precis klar när säsongen skulle dra igång. Arenan har fått en ny 
business lounge, ny LED-reklam samt ny LED-belysning. Men i och med pandemin fick säsongen 
skjutas fram, vilket ledde till att ytterligare åtgärder på arenan kunde genomföras. Bland annat kunde 
konstgräset och bevattningsanläggningen bytas ut. Intäkterna på Borås Arena har i princip uteblivit på 
grund av att publik inte varit tillåten på matcherna, förvaltningen fick minskade intäkter med ca -3 
300 tkr. 

Ryda fotbollshall har varit ett intressant objekt för studiebesök. Förutom träningar har ett antal matcher 
genomförts under året. På hösten påbörjades arbetet med att anlägga en efterlängtad parkering med 
belysning vid omklädningsbyggnaden på Ryda IP. 

Fasaden på Ryavallen läktarbyggnad mot väster har fått en välbehövlig renovering med nya fasadskivor 
och belysning. 

Under hösten påbörjades även byggandet av tre planer för paddel i den anrika tennishallen längst 
Ålgårdsvägen. Det är tennisföreningen själva som är byggherrar. Paddel är en snabbt växande 
racketsport som härstammar från södra Europa. 

Boråshallen har fått ett lyft med den nya restaurangen. Med detta tillskott kan nu staden se Boråshallen 
som en evenemangsarena med alla tillbehör. Restaurangen kan hyras i samband med 
matcher/cuper/tävlingar och evenemang av arrangören. 

Skidstadion har byggts ut med snökanoner och ett klubbhus med tillhörande omklädningsrum och kan 
nu fungera som en fullgod skidanläggning av hög nationell klass. Intäkterna på skidstadion minskade 
kraftigt på grund av den dåliga vintern i fjol. Även ökade kostnader till följd av de stora investeringarna 
tynger ned resultatet, kostnaderna ökade med 1 100 tkr. 

Wi-fi i våra anläggningar 

Nomenklaturen när vi diskuterar wi-fi lösningar kan sammanfattas enligt; WiFi/Evenemangsnät = 
Nätverk för tävlingsledning/sekretariat, press och media/TV. WiFi/BS = Nätverk för Borås Stad 
personal samt för allmänheten (Boras Free Internet). Öppet Stadsnät = Infrastruktur så att förening 
kan teckna abonnemang via Öppet Stadsnät. 

När det gäller "evenemangsnätet", så har vi investerat 2020 i Daltorpshallen, Sandaredshallen, 
Viskaforshallen, Almåshallen, Fristadhallen (den nya), Bodavallen. 

Vi har också gjort vissa kompletteringar/utbyggningar av föregående års investeringar (2018-2019); 
Borås Arena, Sjuhäradshallen, Ryahallen, Ryavallen, Rydahallen, Ishallen, Engelbrektshallen och 
Bodavallen. 

I vårt WiFi/BS, har vi under 2020 investerat i Viskaforshallen (inkluderade en fiberindragning). Här har 
vi sedan tidigare år installerat i Boråshallen, Ishallen och Ryavallen. 

När det gäller öppet stadsnät så har vi under 2020 investerat i Byttorps IP, SE-Vallen, Kransmossen, 
Boråshallen, Borås Simarena, Ryahallen och Träffpunkt Simonsland. 

Via Lokalförsörjningsförvaltningen har vi beställt öppet stadsnät till; Ramnavallen,  Brämhults IP och 
Viskaforshallen. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Nästan samtliga av våra objekt har ett minusresultat kopplat till att intäkterna minskat under pandemin. 
Totalt kan -7 785 tkr kopplas till pandemin och fördelas i stora drag på Borås Arena -3 300 tkr, 
Rydahallen -550 tkr, Boråshallen -400 tkr, Borås tenniscenter -400 tkr, ishallen -400, badplatser -600 tkr 
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samt övriga objekt -1 885 tkr. Intäkter som inte kopplas till pandemin är Skidstadion -900 tkr som till 
stor del beror på den dåliga vintern i fjol, likadant är det med Boda isbana -700 tkr. 

  

  

4.4.10  Badenheten 

Analys av verksamheten  
 
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsonämnden har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Vid 
Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs av Simklubben Elfsborg 
sommartid. 
Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Under 2020 flyttade vår tekniska drift av 
baden, det vill den dagliga skötseln av drift, vatten och ventilation av våra anläggningar, till 
Servicekontoret. Inför 2021 är den verksamheten åter tillbaka under nämndens ansvarsområde. 

Med utgångspunkt i Vision 2025, arbetar enheten med att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn 
och unga. Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra 
verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. 

Vårt bidrag för att nå dessa mål är att vi erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder 
babysim, simlekis, simskola, vuxensimskola, crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Även olika 
former av vattenträning i grupp. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten till våra bad. Detta 
oavsett om man har någon typ av funktionsvariation eller av etnisk bakgrund begränsas av möjligheten 
till att besöka någon av våra anläggningar. 

Ett av våra viktigaste uppdrag är att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska 
klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och simma 25 m. Detta mål är satt för att eleverna ska ha 
en bra grund för att klara kommande mål i år 6. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen 
utifrån tidigare erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar. Antal elever i åk 3 som deltagit i 
simundervisningen och klarat 
25 m är: 

Stadsparksbadet: 580 elever varav 64,7 % som klarat målet. 

Borås Simarena: 218 elever varav 83 % som klarat målet. 

Sandaredsbadet: 238 elever varav 89,5 % som klarat målet. 

Dalsjöbadet: 164 elever varav 87,2 % som klarat målet. 

När det gäller att fånga upp de elever som inte har klarat målet vid simskolans slut så har vi fortsatt att 
erbjuda kurser för dessa elever. 2020 blev ett mycket speciellt år på grund av pandemin. 
Grundskoleförvaltningen valde att från mars ställa in all simundervisning för sina elever vårterminen ut. 
Vid höstterminens start återupptogs simundervisningen igen och kunde bedrivas som vanligt under 
höstterminen. Att eleverna förlorade 4 månaders simundervisning under vårterminen visar sig i sämre 
simkunnighet hos våra elever i årskurs 3. En skola i Borås Stad valde att ställa in simundervisningen 
även under höstterminen 2020. När vi redovisar simskolestatistiken som en indikator så redovisar vi ett 
snitt för våra fyra anläggningar på 75,5%. 
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Det var inte endast simundervisningen som förändrades under våren. Vi kan dela in året i före och efter 
pandemins intåg. De första två månaderna förlöpte normalt. När vi sen gick in i mars så började vi 
redan då se att våra verksamheter gick ner i antal besökare, för att i slutet av april nästan helt ha 
upphört. Den verksamhet som fortfarande drog lite besökare till våra anläggningar var våra simklubbar. 
Även simklubbarna såg en kraftig nedgång i sina verksamheter. 

All ordinarie verksamhet som vi vanligtvis har under våren och sommaren ställdes in såsom 
Sommardoppet och sommarsinskolor. Vi hade fortsätt öppet våra anläggningar, men med 
begränsningar i antalet besökare. Verksamheterna på kvällstid, med bland annat vattengymnastik och 
simskola, fortsatte terminen ut, men med betydligt färre deltagare än normalt. Under denna tid hade vi 
även stor frånvaro bland vår egen personal. Vi fick hjälpas åt att stötta upp på de olika anläggningarna 
och personalen var mycket flexibla. 

Från april till augusti ändrade vi våra öppettider på baden för att kunna låna ut vår personal till andra 
verksamheter som bedömdes vara samhällsviktig. Hälften av vår personal var ute på mötesplatser och 
öppen ungdomsverksamhet och arbetade, för att stärka upp i den verksamheten. Detta var mycket 
lärorikt och många kom tillbaka med nya erfarenheter. 
Under perioden maj-augusti var även Borås Simarena stängd för renovering. 

Under juni månad passade vi på att förnya vår certifiering av våra badanläggningar och diplomeringen 
av vår personal i vår kurs "Service I Världsklass". Det är ett arbete som vi startade 2017 och gjorde 
första certifieringen och diplomeringen 2018. Kortfattat kan man beskriva det som en 
serviceutbildning. Det som skiljer den från andra utbildningar är att vi även har lagt stort fokus på hur 
vi ger varandra service och feedback, medarbetare emellan. 

Under dessa två utbildningsdagar kunde vi även göra en repetition av det våldspreventiva arbetet i "En 
kommun fri från våld". 

I augusti, efter semestern, kunde vi öppna upp våra anläggningar med ordinarie öppettider igen, dock 
med fortsatt kraftigt begränsat insläpp av gäster. Vattengymnastiken och simkurser kom igång bra 
under augusti och september, på ett smittsäkert sätt. 
Pandemin tog ny fart under hösten och lagom till höstlovet fick vi stänga alla anläggningar för 
allmänheten. Vi kunde nu endast ha öppet för träningsverksamhet för barn och unga födda 2005 eller 
senare, elitsatsande simmare och medicinska bad. 18 december kom så ytterligare skärpta restriktioner. 
Nu stängdes även all barn- och ungdomsverksamhet ned. Vi avslutade året med att endast ha öppet 
våra anläggningar för fyra elitsatsande simmare och medicinska bad. För att räknas som ett medicinskt 
bad krävs FaR (fysisk aktivitet på recept). Dessa personer bokade enskilda besök på våra anläggningar. 
Det har blivit ett stort uppsving av denna verksamhet nu under pandemin. 

Vår personal har kämpat på ett annorlunda sätt under det här året och ställts inför helt nya utmaningar. 
Det är inte endast hög arbetsbelastning som kan skapa stress och oro, även en låg arbetsbelastning, 
förändrade arbetsuppgifter och den oron som covid-19 fört med sig har slitit på vår personal. 
Personalen ska ha en stor eloge för den flexibilitet de visat under året. 

Antal besök till våra fyra publika bad och Alidebergsbadet har varit totalt 331 702 under 2020, 
fördelade på Stadsparksbadet 101 800 besök, Borås Simarena 117 946 besök, Sandaredsbadet 49 536 
besök och Dalsjöbadet har haft 30 214 besök. Även Alidebergsbadet fick covid-19 anpassa sina ytor 
och gav 32 203 besök. Det är 211 298 färre besök än budgeterat. Vi hade redan från start en tuff 
besöksbudget, och covid-19 gjorde att den var helt omöjlig att uppnå. 
 
 
Stadsparksbadet 
Stadsparksbadet är ett familjebad mitt i centrala Borås. Här erbjuder vi motion, simundervisning, lek 
och avkoppling, två olika privata aktörer driver café och restaurang Bryggan och Svensons Bad och 
Gym. 
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Året 2020 hade vi förhoppningar om att det skulle bli vårt år med tanke på allt som hände under 2019 
med oplanerad stängning på grund av takrenovering. 
Januari och februari började bra, då var vi helt ovetande om vad som sedan väntade oss. 
Februari blev också starten och invigningen för Svensons Bad och Gym som öppnade upp portarna på 
Stadsparksbadet. Med facit i hand så blev det sämsta tänkbara start för Svensons Bad och Gym. 

Hela våren gick, nya restriktioner kom med jämna mellanrum, som vi skulle förhålla oss till. Det 
medförde förändrade arbetsuppgifter, arbetstider och öppethållanden. En mycket speciell vår. Under 
sommaren fortsatte vi med förändrade öppettider, för att fortsatt kunna vara behjälpliga på 
mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet. Den regniga sommaren medförde att det var många 
gäster som ville besöka vår anläggning under semestern. Eftersom vi hade begränsning på max 100 
personer samtidigt i anläggningen, resulterade det i långa köer och frustrerade gäster som inte fick 
komma in. Vi kastade om i planeringen och införde badblock, för att kunna ta emot fler gäster på olika 
tider. Gummiband delades ut till gästerna för att se till att begränsningarna hölls. 

Efter semestern kunde vi återgå till lite mer normala förhållanden med all personal på plats igen. 
Fortfarande med begränsningar, men vi kunde ändå ha igång lite verksamheter. Sen tog det stopp igen 
och badet fick återigen stängdes ned nästan helt 
 
Borås Simarena 
Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. 
Lokalförsörjningsförvaltningen planer för att utföra renovering av golven i simhallen blev i år av. Därav 
har Borås Simarena hållit stängt mellan maj-augusti. Renoveringen höll tidsplanen och alla var mycket 
nöjda med resultatet. 

Verksamhetsåret och utvecklingen av covid-19 pandemin gjorde att en hel del av årsplanering fick 
justeras. Detta allt eftersom presskonferenser och rekommendationer från myndigheter duggade tätt. 
Simklubben Elfsborg kunde under stora delar av hösten ha barn- och ungdomsverksamhet igång. Detta 
blev lite kämpigt då vi satt en begränsning på 150 gäster inne på Borås Simarena. Klubben hade svårt 
att få kontroll på sina grupper och hade det tufft med begränsningen vissa tider under vardagarna. 
Detta gjorde att det skapades viss oro i personalgruppen. 

Borås Simarena som mötesplats fick detta verksamhetsår ställa in träningsläger och tävlingar. Endast ett 
fåtal aktiviteter kunde genomföras. 
 
Alidebergsbadet 
Under våren träffades en grupp representanter kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadet inför 
säsongsöppning. Eftersom Borås Simarena planerade för renovering blev det en övergång från inne 
bassäng till ute aktivitet redan den 4 maj. Vi stängde Alidebergsbadet för säsongen söndagen den 31 
augusti. Även Alidebergsbadet fick denna sommar erbjuda endast ett begränsat antal besökare. 

Under sommaren var det 450 gäster som samtidigt kunde besöka området. Det sattes upp information 
gällande covid-19 på flera olika språk. Det gjordes begränsningar i form av kritade rutor á 5x5m, som 
hjälp för att hålla avstånd mellan gästerna. 

Alidebergsbadet är en mycket populär samlingsplats, främst för ungdomar i Borås, men den klart 
största andelen besökare i år var den växande gruppen av vuxna motionssimmare. 
 

Sandaredsbadet / Sandaredshallen 
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en 
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i 
närområdet. Barnbassäng lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2–7 år då vattnet håller 
33°C och djupet i bassängen är perfekt för de små. 
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2020 är ett år som även för oss varit väldigt annorlunda. Många av våra verksamheter fick stänga ned. 
När Grundskoleförvaltningen ställde in all simundervisning under våren så valde Sjömarkenskolan och 
Särlaskolan ändå att fortsätta sin undervisning. Detta då de hade hyrda bussar till badet och kunde vara 
själva i anläggningen med sin klass. 
2020 hölls Sandaredsbadet öppet för allmänheten endast under 6 månader. Detta på grund av covid-19 
Under de stängda månaderna gjordes underhållsarbete och storstädning och det sattes upp solceller på 
taket. Våra egna sommarverksamheter kunde vi i år inte genomföra. 

Simklubben 1970 genomförde däremot sina sommarsimskolor. Sweden Sports Academy kunde även i 
år genomföra lägerverksamhet vecka 31. Simklubben arrangerade även två större tävlingar 2020. Den 
sista tävlingen under hösten, fick de använde både simhallen, pingishallen och idrottshallen, för att 
kunna genomföra simtävlingen enligt alla restriktioner och covid-19 säkert. Tävlingen blev en succé, 
hos flera tävlingssugna simmare. 

Inför uppstarten i augusti så begränsade vi antalet besökare till simhallen till max 50 gäster åt gången. 
Det blev då köer på fredagar och lördagar av badsugna gäster som längtat efter att vi skulle öppna igen. 
Sen kom ytterligare skärpta restriktioner, och vi fick än en gång stänga ned vår anläggning till största 
delen. Vi har haft HLR-utbildningar under både våren och hösten. Men inte alls i den utsträckningen vi 
brukar kunna ha. 
 
I sporthallen har skolan haft aktivitet under dagtid. Kvällar och helger har föreningslivet haft 
verksamhet för barn- och ungdomar fram till november, då även idrottsföreningar fick stänga ned sin 
inomhusverksamhet helt. 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen 
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som 
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokaler för olika träningspass 
som exempelvis yoga, cirkelträning med mera. Det går även att hyra pingisbord för spel i egen regi. Det 
finns också lokaler för brottning och skytte. Nytt för 2020 är att Öppen ungdomsverksamhet har flyttat 
in i vårt hus, i de lokaler som förskolan tidigare hyrde. 

I direkt anslutning till vår anläggning ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. 
Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och 
helger är det allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av 
privat entreprenör. Anläggningen skulle under 2020 hållas öppen för allmänheten 10 månader. Men så 
blev inte fallet. I Januari och Februari slog vi rekord efter rekord, mycket bra månader. 

Detta år har covid-19 satt sina spår, då olika verksamheter har varit nedstängda under perioder. När 
skolan stängde ned verksamheten i simhallen under våren kunde vi endast ha öppet för motionssim och 
vattenträning. 

Höstens start var bra, morgonsimmare hittade tillbaka och de blev fler och fler. Anmälningarna till våra 
kurser blev fulla, efter det nya begränsade antalet deltagare och grupper vi kunde skapa. Vi fick minska 
ned antalet barn i våra barnkalas, då vi begränsat antalet gäster i badet till 50 gäster. Bastubadandet 
kunde fortsätta men inga Aufguss ute i den fina bastun, då rekommendationerna gällande covid-19 
avrådde från det. Sen kom andra vågen av covid-19 med bara tuffare och tuffare restriktioner för oss. 

 
Budgetavvikelser och orsaker 
Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -11 252 tkr. Då covid-19 
har satt stora begränsningar för våra öppethållanden och verksamheter så har alla våra enheter gjort ett 
underskott. Samtidigt som vi gått miste om stora intäkter så har vi kunnat spara på andra områden. 
Därför kommer här en gemensam redovisning för badenheten, för de olika posterna. 
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 Intäkter -13 118 tkr 
 Personal +2 262 tkr 
 Material +719 tkr 
 Tjänster -1 120 tkr 

Vi gick in i 2020 med en mycket tuff intäktsbudget. Av dessa -13 118 tkr så är 8 300 tkr konsekvenser 
av covid-19. 1 500 tkr är uteblivna intäkter under Borås Simarenas fyra månaders stängning för 
renovering. Badenheten fick en ramförstärkning under 2020 på 300 tkr, för extra lönesatsningar vi gjort 
under 2017-2019. Vi är glada för denna ramförstärkning även om satsningen vi gjorde kostade oss mer 
än 300 tkr. I de ökade kostnaderna för tjänster så ligger en fördyrning av driftskötseln av våra 
anläggningar på 552 tkr och en uppdatering av vårt entrésystem på 200 tkr. 
 

Åtgärder 
Vi har svårt att göra något åt våra uteblivna intäkter när vi inte kan hålla våra anläggningar öppna. Det 
vi har kunnat göra är att vi har sparat på personalkostnader då vi inte har behövt ta in vikarier vid 
sjukdom. Vi har även hållit inne med rekrytering av ny receptionist till Stadsparksbadet. 

4.4.11 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de senaste åtta åren har Borås 
klarat av att arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-
SM, 2014 var det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-
ringen, i Borås och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny 
SM-vecka med ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia 
präglades av en idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd 
på idrotter. Att samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörsstaden och 
samtidigt en bedrift av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter. 
Världsstjärnor, typ Sara Sjöström blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport). 
2018 hade vi ett antal enskilda SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under sommaren. 2018 
präglades också av förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019. Under 2019 var 
Ungdoms EM 20 år i friidrott det största internationella arrangemanget hittills i Borås. Deltagare, 
funktionärer och anhöriga från närmare 50 länder kom till Borås under en veckas tid och skapade 
tillsammans med värdstaden, svenska friidrottsförbundet och europeiska friidrottsförbundet ett 
fantastiskt arrangemang i Borås. 

2020 har präglats av pandemin och många traditionella arrangemang fick ställas in. Samtidigt pågick 
förberedelserna för ännu en SM-vecka i Borås 2021- vintertävlingarna första veckan i februari! Borås 
kulle bli den hittills sydligaste platsen i Sverige för en SM-vecka vinter. Tyvärr fick även detta 
arrangemang ställas in, vilket var tredje SM-veckan i rad som fick ställas in på grund av pandemin. Ett 
enormt arbete lades ner av den lokala projektgruppen för att "coronaanpassa" tävlingarna på ett 
smittsäkert sätt. Alla medverkande föreningar och förbund samt Riksidrottsförbundet, Sveriges 
Television och Borås Stad var överens om att det inte gick att fullfölja arrangemanget under rådande 
omständigheter. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
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handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att 
förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv 
uppmärksamhet. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är Föreningsgalan, Borås Grand Prix i 
hästhoppning, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och 
cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett överskott på drygt 4 200 tkr på grund av att SM-veckan ställdes in. 
Samtidigt kommer vissa enskilda SM-tävlingar - som var en del av SM-veckan - att avgöras i Borås. 
Svenska mästerskapen på skidor avgörs på skidstadion under tre dagar, 9-11 februari. Likaså kommer 
inomhus Rodd och förhoppningsvis Badminton att avgöras i Borås vid olika tillfällen. Till dessa 
arrangemang kommer nämnden att söka medel ur SM-veckans överskott, för att kunna genomföra 
arrangemangen. 

  

4.4.12 Buffert 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till 
oförutsedda händelser. Under 2020 har nämnden haft en buffert avsatt motsvarande 1 573 tkr, vilket 
motsvarar 0,7 % av fritidsramen. Nivån har varit rimlig utifrån fastställda budgetförutsättningar. 

Bufferten har i sin helhet används till att täcka underskott inom de verksamhetsområden som har varit 
hårt ansträngda, vilket har kommunicerats i de prognoser som tagits fram löpande under året. 
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4.5 Verksamheten 2020 

I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och 
som ska gälla för 2020. 

Inom nedanstående områden pågår ett arbete som är en naturlig del i det löpande verksamhetsansvaret; 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås 
Stad. 

 Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever, som har gått ut med fullständiga godkända 
betyg inom barn- och fritidsprogrammet eller diplom inom vård- och omsorgsprogrammet, får 
provanställning. 

 Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och 
trygg förening. 

 Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Fritids- 
och folkhälsonämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

 Ambitionen för att utveckla Bodavallen, Bodaskolan och omkringliggande område ska fullföljas 
i samverkan med Lokalförsörjningsnämnden och Grundskolenämnden. 

 Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

Inom andra områden, exempelvis de sociala investeringsfonderna; Kraftsamling Sjöbo och En 
kommun fri från våld, så är arbetet avslutat och ska implementeras i den löpande verksamheten; 

 Det femåriga projektet En kommun fri från våld är avslutat. Projektets framarbetade metoder 
ska implementeras i nämndens ordinarie verksamhet. 

 Utvecklingsarbetet inom ”Kraftsamling Sjöbo” som syftar till att lyfta området går vidare. De 
samverkande parterna skall ta fram ett ekonomiskt realistiskt förslag till en omvandling av 
torgmiljön samt tillskapa en mötesplats, där alla goda krafter kan samverka. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
verksamheterna. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för jämställdhetsintegrering 
lyfter, har Fritids- och folkhälsonämnden valt att genomföra satsningar när det gäller stöd till 
föreningslivet, våldsprevention och arbetet med statistik. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska 
utvärderas årligen. Nämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020: 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet 
 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 
 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 
 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form. 
 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60% bland deltagarna i den öppna 

ungdomsverksamheten. 
 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 

våldsprevention. 
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 
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Eftersom planen löper ut 2020 kommer jämställdhetsarbetet integreras i ordinarie budgetuppföljning. 
Från och med 2021 behöver vi hitta andra former för att systematiskt identifiera utvecklingsområden 
och följa upp dessa inom ramen för nämndens verksamhet. 

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd/bolag utarbeta en lokal 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Fritids- 
och folkhälsonämnden har, från Kommunfullmäktige, haft ansvaret att årligen utvärdera och 
sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. Från och med 2021 ligger 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering hos Kommunstyrelsen. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Bidragsramen 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2018 Bokslut 2019 Budget 2020 Bokslut 2020 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

207 98 45 69 24 

Summa intäkter 207 98 45 69 24 

Personal -2 959 -3 057 -3 530 -3 407 123 

Lokaler -9 -349 0 -692 -692 

Material och tjänster -39 222 -39 320 -40 165 -39 574 591 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -42 190 -42 726 -43 695 -43 673 22 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 0 0 0 

Nettokostnad -41 983 -42 628 -43 650 -43 604 46 

Kommunbidrag 41 000 43 050 43 650 43 650 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-983 422 0 46 46 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-983 422 0 46 46 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Se vidare analys under rubrik 5.4. 
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5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2018 
Bokslut 

2019 
Budget 2020 

Bokslut 
2020 

Avvikelse 

Administration 
föreningsenhet 

-2 598 -3 420 -3 455 -3 559 -104 

Föreningsbidrag -32 246 -30 932 -32 020 -31 029 991 

Bidrag till 
invandrarföreningar 

-2 181 -1 837 -2 000 -2 018 -18 

Bidrag till social 
föreningar 

-2 970 -2 939 -2 800 -3 377 -577 

Bidrag till 
funktionshinderföreningar 

-1 357 -1 498 -1 275 -1 304 -29 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-631 -2 002 -2 100 -2 317 -217 

Summa -41 983 -42 628 -43 650 -43 604 46 

5.4 Verksamhetsanalys 

Under året har de nya bidragsreglerna sjösatts. Föreningslivet har anpassat sig bra utifrån 
förutsättningarna. Mycket av det vi planerade att utvärdera har fått skjutas på framtiden då pandemins 
påverkan har stört det ordinarie arbetet i föreningslivet. 

Pandemins verkan har tagit över dialogen, och tidigt skickades en enkät ut i ett försök att få en 
överblick av situationen. Enkäten gav en del tydliga svar så som att föreningar med stora evenemang 
och föreningar med mycket publik drabbas hårdare än föreningar med mindre ungdomsverksamhet. 
Även föreningar med medlemmar ur riskgrupperna har naturligtvis drabbats hårt. I första hand tänker 
vi på våra seniorföreningar, alltså 70 +, men även delar av funktionshinderverksamheten har drabbats 
hårt. Idrottsföreningar där närkontakt förekommer, alltså kampsport eller dans har också haft svårt att 
bedriva verksamhet. Nämnden beslutade att föreningar med verksamhet inom ovanstående garanteras 
oförändrade bidrag nästkommande budgetår. 

Dialog har förts med en handfull föreningar om ett utökat stöd utifrån pandemins påverkan på 
verksamheten, dock har vi inte fått några signaler ännu att någon förening inte klarar av effekterna. 

Föreningsbidrag 

Under rubriken ”Föreningsbidrag” finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har rört sig marginellt från 
20 923 till 21 413. Antalet aktiviteter ökar från ca 60 000 till 64 000 vilket troligtvis beror på att det 
numera bara krävs tre deltagare (förut krävdes det fem deltagare) för att en aktivitet ska bli godkänd. 
Fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna håller sig på en jämna nivå, dock ökar 
pojkar från 57 % till 59 % och således minskar flickor från 43 % till 41 %. Detta kan bero på att 
träningstätheten, alltså hur många gånger/vecka som pojkar tränar är något högre än för flickor. Vi vill 
påpeka att fördelningen mellan och inom de olika kategorierna finns det stora skillnader. För att 
utjämna skillnader mellan kön och specifika idrotter är ett normkritiskt arbete inom respektive idrott ett 
måste. Tillsammans med förbund och studieförbund kan vi utveckla metoder för att alla ska kunna ha 
samma rättigheter och möjligheter inom föreningslivet. Antalet föreningar som är säker och trygg-
certifierade ligger på samma nivå som tidigare, 48 %. En ny del som införs under 2020 är 
Trygghetsfrämjande åtgärder. Tillsammans med projektet "En kommun fri från våld" arbetar 
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föreningsenheten tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, där vi tagit fram ett utbildningsmaterial 
specifikt för föreningar. 

Invandrarföreningar 

Efter förra årets rejäla minskning på medlemssidan (-38 %) har det skett en viss återhämtning. 
Medlemsantalet ligger nu på ca 4 300 men ganska jämn fördelning mellan män och kvinnor. Antalet 
aktiviteter fortsätter dock att minska, från 3 481 till 2 527, och framförallt beror detta på att vi inte 
längre godkänner läxläsning och hemspråksundervisning som en godkänd aktivitet. Förvaltningen har 
varit föreningarna behjälplig i ansökningar till Skolverket som ger bidrag för denna typ av verksamhet. 
En trend vi ser är att medlemsstrukturen tenderar till att bli äldre och äldre. Många av de etniska 
föreningarna har svårt att rekrytera nya medlemmar då inflödet av människor från deras tidigare 
hemland helt eller delvis har upphört. 

Sociala föreningar 

Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement 
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
Här finns ett 20-tal föreningar varav ca 50% är certifierade som Säkra och trygga föreningar. 
Föreningarna gör i många fall ett ovärderligt arbete som i många fall inte går att ersätta med annan 
verksamhet. 

Bidrag till funktionshinderföreningar 

Medlemsantalet har under många år legat stabilt kring ca 4 200 men under 2020 sjönk medlemsantalet 
till strax under 3 700. Pandemins påverkan har spelat stor roll då föreningarna inte kunnat bedriva sin 
vanliga verksamhet. Detta märks inte minst på antalet aktiviteter som har minskat med inte mindre än 
66% till endast 800 mot ca 2 400 förra året. Jämställdheten mäts på medlemskap i kategorin istället för 
på aktivitetsnivå på grund av att föreningarna inte har samma krav på redovisning av aktiviteter. Av 
medlemsredovisningen framgår det att 62% är kvinnor och 38% män. En rejäl utmaning finns i att 
föreningarna i allmänhet inte certifierade som säkra och trygga. Kategorin har tillsammans med 
pensionärsföreningar lägst andel certifierade föreningar, 14% respektive 9% för pensionärer. Vi 
kommer att fortsätta bearbeta föreningarna och ge ett utökat stöd under 2021. 

Pensionärsföreningar 

Medlemsantalet i pensionärsföreningarna låg under perioden 2008-2014 stadigt runt ca 10 500. Från 
2015 och framåt har medlemsantalet sjunkit något varje år och 2020 var tyvärr inget undantag. Knappt 
8 900 medlemskap redovisades mot ca 9 100 förra året. En tydlig trend är att föreningar slår ihop sina 
verksamheter. Endast två föreningar (9%) är certifierade som säker och trygg och kommer att 
tillsammans med funktionshinderföreningar vara en prioriterad grupp under 2020. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar en budget i balans för 2020. Dock finns det skillnader inom budgeten som under 
2021 kan utjämnas genom en omfördelning internt. Till exempel kan nämnas att Verksamhetsbidraget 
för ungdomsföreningar lämnar ett underskott på ca -700 tkr som kan härledas till en felbedömning av 
de nya bidragsreglerna. Exempel på bidrag som lämnat överskott är socialt riktat bidrag, 500 tkr. 
Mindre verksamhet och färre ansökningar ligger bakom. 
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5.5 Verksamheten 2020 

I Kommunfullmäktiges budget har ett antal områden identifierats inom nämndens ansvarsområde och 
som ska gälla för 2020. 

Inom nedanstående områden pågår ett arbete som är en naturlig del i det löpande verksamhetsansvaret; 

 Nämndens arbete med säker och trygg förening är prioriterat även under 2020. Under året görs 
en helhetsöversyn av certifieringsprocessen. 

 Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås ska 
kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla 
och utveckla välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund 
och åtaganden som ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den 
gemensamma utmaningen. Under 2020 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för 
samverkan fortgå. Det handlar bland annat om att inhämta och sprida information om 
Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de 
kommunala och idéburnas verksamheter samt att ge förutsättningar att mötas. 

 En översyn av det befintliga föreningsstödet ska vara klart under 2020. Målet är att anpassa och 
modernisera föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 

 I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av 
digital närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ av 
redovisning. Målet är att samtliga barn/ungdomsföreningar under 2015 lämnar en digital 
närvarorapport. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 

Flera verksamhetsområden har på ett eller annat sätt påverkats av coronaviruset. Inom 
Anläggningsenheten och Badenheten har påverkan varit mycket stor. Eftersom budgeten inom dessa 
verksamhetsområden i stort baseras på intäkter blir just dessa områden påverkade när intäkterna inte 
kommer in som planerat. 

Enheterna har arbetat hårt för att ställa om verksamhet istället för att ställa in. För att parera minskade 
intäkter har man, i den mån det har gått, sparat på kostnader. Exempelvis har man inte tillsatt vikarier i 
samma utsträckning och man har skjutit tillsättningen av vakanta tjänster på framtiden. Detta har bland 
annat medfört att vi har kunnat få ett positivt resultat på Träffpunkt Simonsland, trots ca 1 100 tkr 
lägre intäkter än budgeterat från caféförsäljningen. 

De kostnader som ökat är bland annat skötselkostnaderna på exempelvis badplatser och andra 
naturområden. Olika insatser har gjorts för att kunna tillgodose möjligheterna att vara mer i naturen. 
Exempelvis har fler bord och bänkar placerats ut. För att upprätthålla aktiviteterna kopplat till badresor 
och Borås Kollo har olika anpassningar behövt göras för att kunna tillgodose mer utomhusaktiviteter. 
Inköp har också gjorts av teknisk utrustning, detta för att möjliggöra digitala aktiviteter och möten i 
större utsträckning. 
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Verksamhet / Händelse 
Uppskattad ekonomisk konsekvens 

2020, tkr 

Anläggningsenheten- minskade intäkter -5 300 

Anläggningsenheten -ökade kostnader -2 485 

Badenheten - minskade intäkter -10 500 

Badenheten - mindre personalkostnader +2 200 

Öppen Ungdomsverksamhet (fritidsgårdar), projekt 
10002,10003 

-335 

Badresor/Borås Kollo -580 

Träffpunkt Simonsland - mindre intäkter -1 100 

Träffpunkt Simonsland - ej tillsättning av vakanta tjänster +1 100 

Summa -17 000 
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7 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Lokalt inflytande  

Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser. Uppdraget utgör en viktig del i förvaltningens arbete och bidrar till 
arbetet mot det övergripande målet om jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Ett nära samarbete med 
civilsamhället präglar förvaltningens verksamhet och ambitionen är att utveckla den medskapande 
processen ytterligare, främst gentemot medborgarna men också i samarbetet med andra parter. 

Covid-19-pandemin har påverkat arbetet och trots att ambitionen har varit att ställa om snarare än att 
ställ in, så har verksamhet som bygger på större fysiska arrangemang behövt flyttats fram alternativt 
ställas in, men många möten och samarbetsforum har ändrat form till digitala forum för att möjliggöra 
fortsatt arbete. För en del parter har den digitala utvecklingen underlättat medverkan men likväl hindrar 
den andra som på grund av tekniska skäl eller förmågor eller vilja, inte kan delta digitalt. 

Inom ramen för lokalt inflytande verkar nio stycken nätverk för att stärka målgruppen barn och unga, 
sju områdesnätverk och fyra ortsråd. Nätverken barn och unga är sammansatta utifrån geografiskt 
avgränsade områden, ett per kommunal högstadieskola. Medverkande parter är berörda skolor, 
förskolor, öppen ungdomsverksamhet, kulturförvaltningen, polis, individ- och familjeomsorgen och 
arbetslivsförvaltningen. Respektive nätverk har sina fokusområden utifrån lokala behov och 
förutsättningar. Arbetet under 2020 har också formats utifrån en gemensam mall, vilken syftar till att 
underlätta kartläggningen av lokala lägesbilder, utifrån aktuell information och mer långsiktigt arbete. 
Under 2020 har samtliga nätverk fått en ta del av Välfärdsbokslutet och dess resultat avseende barn och 
unga. Samtliga nätverk har även erbjudits en presentation med tillhörande dialog om föräldraskapsstöd, 
psykisk hälsa och det förebyggande ANDT-arbetet. 

Inom ramen för nätverksarbetet sker en nära samverkan med ordinarie verksamhet och särskilda 
satsningar i staden, såsom riktade insatser vid skollov, större föräldraföreläsningar med mera. 

Områdesnätverken består av lokala aktörer, från Borås Stad, bostadsbolag, samfund, näringsliv, 
bildningsförbund, föreningar med flera. Nätverken träffas regelbundet för att öka kunskapen om 
varandra och området samt hitta gemensamma utvecklingsområden och samarbeten. Under 2020 har 
flera nätverk formulerat gemensamma utmaningar och visionsbilder och utvecklingsplaner har tagits 
fram. Mycket arbete har skett under året för att planera- och till viss del genomföra lokala 
aktiviteter/evenemang. På grund av covid-19-pandemin har dock flera arrangemang ställts in, bland 
annat områdesdagarna, boendemöten och trygghetsvandringar. 

Landsbygdsutveckling  

Arbetet inom ortsråden har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Under 
2020 har det skett en utveckling då ytterligare två områden har organiserats till mer formella ortsråd 
med ”interimsstyrelser”. Samtliga ortsråd inkluderar nu flera närliggande områden (mindre orter) 
gentemot tidigare. 

Projektet ”Landsbygdsutveckling” genom Leader Sjuhärad (2018-2019) har gått enligt plan och 
slutredovisades under 2020. Projektet har kompletterat Fritids- och folkhälsoförvaltningens befintliga 
uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och har därmed inrymts som en naturlig del inom det dagliga arbetet. 
Från och med 2020 är projektets del permanentat inom det ordinarie uppdraget, med motsvarande 
omfattning: total ökning ca40 % gällande anställning och uppdrag, där ortsråden själva får ansvar att 
driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg per serviceort). Nya avtal är 
undertecknade och dialoger pågår även kring anpassade och nya former. 
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Ortsråden har under 2020 även varit aktiva som referensgrupper inom Borås Stads arbete med 
revideringen av Vision 2025 och i uppdraget kring strategier för serviceorterna utifrån Översiktsplanen. 
Dessa båda processer fortsätter 2021. 

Konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” har fortsatt att utvecklas och kommer fortsatt att arrangeras 
under våren 2021 för vidare dialoger. Ett specifikt uppdrag har varit att utveckla aktivitetsplatser/ 
näridrottsplatser på mindre orter. Möjligheten till liknande satsningar förespråkas även 2021. 

Frågor om trafik och infrastruktur som berör samtliga ortsråd behöver fortsatt utvecklas. Arbetet bör 
ske på olika nivåer, och samverkan med såväl regionen som Trafikverket behövs för att dessa områden 
ska utvecklas ytterligare. 

En utredning är genomförd under året, med koppling till Borås Stads arbete och organisering kring 
landsbygdsutveckling. Resultatet bygger på- och harmoniserar med bland annat översiktsplaneringen, 
trafikplaneringen och utvecklingen av aktivitetsplatser och andra initiativ av social karaktär. Ambitionen 
är att det kan vara en gemensam vägvisare för Borås Stads långsiktiga arbete att skapa hållbar utveckling 
och tillväxt på landsbygden. Det inrymmer även regionala och nationella frågor och sammanhang. Ett 
förslag på kommande organisering och samverkan har tagits fram och inväntar politiskt beslut, vilket då 
delvis kan komma att beröra Ortsrådens arbete under 2021. 
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8 Verksamhetsmått 

8.1 Fritidsgårdsverksamhet 

8.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
fritidsgård 

349 350 289 

Öppethållande 
dagar per vecka 

6 6 6 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

32% 38% 50% 36% 

8.2 Badenheten 

8.2.1 Besökare 

8.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

75 734 240 000 101 800 

Antal besökare 
Borås Simarena 

196 305 170 000 117 946 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

68 403 65 000 49 536 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

46 198 38 000 30 214 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

44 262 24 187 30 000 32 203 
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8.3 Föreningsenheten 

8.3.1 Ungdomsföreningar 

8.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

21 387 20 923 21 000 21 413 

Bidragsberättigat 
föreningar 

165 166 165 166 

Antalet aktiviteter 62 398 60 218 65 000 64 773 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 43% 50% 41% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

57% 57% 50% 59% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

47% 46% 55% 57% 

8.3.2 Etniska föreningar 

8.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

5 526 3 998 5 000 4 259 

Antalet aktiviteter 3 929 3 481 3 500 2 527 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

44% 42% 50% 45% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

56% 58% 50% 55% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

14% 19% 50% 20% 
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8.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

8.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 296 4 171 4 200 3 695 

Antal aktiviteter 1 977 2 370 2 500 799 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

62% 61% 50% 62% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

38% 39% 50% 38% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

23% 14% 50% 20% 

8.3.4 Pensionärsföreningar 

8.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 018 9 134 9 200 8 887 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

68% 67% 50% 64% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

32% 33% 50% 36% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

9% 9% 40% 9% 
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8.3.5 Överenskommelsen 

8.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

95 83 95 85 

Antal upprättade avtal 
/IOP 

6 7 8 7 

8.4 Anläggningsenheten 

8.4.1 Borås Arena 

8.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

1 867 1 281 1 500 786 

8.4.2 Borås Arena 2 

8.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

1 236 1 812 1 300 1 129 

8.4.3 Lundby Park 

8.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Antal köpta årskort 
på Skatehallen 

50 65 105 

Antal 
föreningsaktiviteter 

40 82 70 101 
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8.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

8.5.1 Brygghuset 

8.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 36 33 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

49% 47% 50% 43% 

8.5.2 Mötesplatser 

8.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Årsutfall 2019 Budget 2020 Årsutfall 2020 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
mötesplatser 

178 170 185 190 

Öppethållande 
dagar per vecka 

5 6 5 6 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

47% 50% 47% 
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9  Investeringar 

9.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2020 Utgift 2020 Avvikelse 2020 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring 
konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

1 693 1 451 242 

2. Utveckling av 
näridrottsplatser/Aktivitetsplatser 

3 901 4 028 -127 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 1 500 1 589 -89 

4. Utveckling av spår och leder 3 307 1 098 2 209 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 361 39 

6. Evenemangstaden Borås 605 743 -138 

Summa 11 406 9 270 2 136 

Analys 

1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs 

Vi har investerat i asfalterade ytor för att smälta bortskrapad snö, sarg i nederkant av stängsel för att 
bibehålla granulatet på plats, granulatsilar i alla dräneringsbrunnar, genomgång med personal. Allt för 
att hålla granulatet kvar på konstgräsplanen. De planer som är förberedda enligt ovan är; Borås Arena 1 
och 2, Ramnavallen, Kransmossen 1 samt Ryda fotbollshall (skrapgaller vid utgångsdörr, tryckluft för 
att blåsa av maskiner innan dom kör ut). 

2. Utveckling av näridrottsplatser/aktivitetsplatser 

Under 2020 har vi satsat på våra serviceorter och döpt satsningen till "Ortsmiljonen", med riktade 
insatser. 

I Viskafors har Viskaforsbygdens ortsråd i samarbete med Rydboholms SK, under 2020 beviljats 
300 000 kr för att skapa aktivitetsytor på och omkring SE-vallen. Detta gäller ett utegym, discgolfbana, 
PinPoint spel och informationsskyltar. Arbetet är inte färdigställt utan fortsätter under 2021. I 
Sjömarken, har Sjömarkens IF har under 2020 påbörjat arbetet med ett utegym i anslutning till 
fotbollsplanen med konstgräs. Föreningen blev beviljade 120 000 kr. I Målsryd har Målsryds IF 
färdigställt sitt utegym under 2020 med beviljade medel på 150 000 kr. Utegymmet ligger på Målevi IP. 
I Dalsjöfors har Attraktiva Toarp byggt ett nytt Utegym vid badplatsen. På övriga serviceorter pågår 
det planer och förberedelser för investeringar under 2021. 

På Kransmossen har vi investerat i två maskiner till det befintliga utegymmet och tagit fram en plan 
för hur området kan utvecklas med parkering och ytterligare aktivitetsytor. 

Vid Kypegården har infarten blivit asfalterad under 2020. Det har även byggs en trappa i slänten ner 
till anläggningen från spåret. Insynsskyddet på damernas uteterrass har byggs ut. 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

I Ishallen har vi investerat i förberedelserna för en jumbotron. På Byttorps IP har vi skapat 
förutsättningar för en organiserad fritidsverksamhet. På övriga inom- och utomhusanläggningar 
investerar vi i erforderlig utrustning som idrottsanläggningarna behöver. 
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4. Utveckling av spår och leder 

Nya informationstavlor har satts upp på 6 platser vid och runtomkring Kranssmossen med kartor och 
information om både idrott, friluftsliv och andra aktiviteter i området. 

Byggnation av den nya långsvandringsleden som ska utgå från Kransmossen (och förbinda 
Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, Golfbanan, Björkehov, Älmås och Gånghester) är 
påbörjad. Hela leden förväntas ta 2 år att färdigställa. Ett flertal rastplatser kommer att finnas längs 
leden. Större entréer kommer att finnas på samtliga ovan nämnda hållpunkter. 

Planering för 3 nya vandringsleder på Kransmossen är klart, vi inväntar nu tjälfri mark för påbörja 
arbetet. Hittills har samtliga motionsspår/vandringsleder på Kransmossen delvis gått ute på den 
asfalterade före detta rullskidbanan. Vi bygger nu upp nya leder som helt går ute i skogsmark omkring 
Kransmossen. 

Flera nya grillplatser samt bord och bänkar har byggts, främst på Kypegården och Kransmossen. 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 

Precis innan badsäsongen körde igång så färdigställdes en tillgänglighetsanpassad badramp vid 
Sandareds badplats. Sandared är nu den tredje tillgänglighetsanpassade badplatsen i Borås vid sidan av 
Almenäs och Kypesjön. 

Sjömarkens badplats var den badplats som stod på tur att få nya bryggor och dessa färdigställdes och 
lades i lagom till badsäsongen körde igång, till stor lycka för både allmänhet och Badresor. 

Vassklippning vid prioriterade badsjöar pågår under en treårsperiod. 

6. Evenemangstaden Borås 

Här har vi investerat i förbättringsåtgärder på våra anläggningar för att skapa bra förutsättningar för nya 
evenemang i Borås. Insatser har gjorts på Ymerområdet/skidstadion samt Bollhallen vid Ryda kring 
tillgänglighet och parkering. 
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9.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2020 

Utgift 
2020 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

1. Boda Aktivitetspark 7 750 1 550 2 020 -470 -470 7 750 2 

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

10 000 1 872 5 231 -3 359 -3 359 13 000 2 

3. Utveckling av wifi till 
idrottsanläggningar 

1 150 370 367 3 0 1 150 3 

4. Nytt Skyttecentrum 0 0 34 -34 0 0 1 

5 .Ryavallen 1 000 1 000 525 475 475 1 000 2 

6. Kronängsparken 5 000 1 000 236 764 764 5 000 2 

Summa 24 900 5 792 8 413 -2 621 -2 590 27 900  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

Analys 

För investeringsprojekt som löper över flera år flyttas över- och underskott över åren. Den godkända 
utgifter visar den totala budgeten för respektive projekt beslutade i Kommunfullmäktige. 

Beslut om omdisponering av investeringsmedel fattas i Kommunfullmäktige 29 april. 

1. Boda Aktivitetspark 

På Boda aktivitetspark har vi investerat i en helt ny belysning i anslutning till isytan. 

2. Utveckling av Borås Skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021 

Utvecklingen av Borås skidstadion pågår och är numera en skidanläggning på högsta nationella nivå. 
Förberedelser för svenska mästerskapen på skidor för seniorer har pågått under hela året. Borås 
skidlöparklubb har byggt ett helt nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum på anläggningen. IK 
Ymer har investerat i bland annat nya omklädningsrum och övernattningsmöjligheter på Ymergården. 
Båda initiativen har skett med hjälp av anläggningslån. 

Borås Stad har investerat i en ny vatten- och avloppsledning till området, vilken försörjer båda 
fastigheterna med permanenta och miljövänliga lösningar året om. Den grävda ledningen, från 
Svinåsagatan och förbi ridanläggningen vid Kakas, blev dock betydligt dyrare än beräknat på grund av 
sprängningsarbeten. Borås Stad har också investerat i en ny vattenanläggning, från Damkullevägen till 
skidstadion, för att säkra tillgången på vatten vid snöproduktion. 

I nuläget kan konstateras att den godkända utgiften för investeringsprojektet har haft högre kostnader 
än den godkända utgiften. Prognosen ligger i nuläget på 13 000 tkr. Därav begärs utökat anslag upp till 
denna nivå. 
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3. Utveckling av Wifi till idrottsanläggningar 

Nomenklaturen när vi diskuterar wi-fi lösningar kan sammanfattas enligt; WiFi/Evenemangsnät = 
Nätverk för tävlingsledning/sekretariat, press och media/TV. WiFi/BS = Nätverk för Borås Stad 
personal samt för allmänheten (Boras Free Internet). Öppet Stadsnät = Infrastruktur så att förening 
kan teckna abonnemang via Öppet Stadsnät. 

Under 2020 har vi investerat i Wi-fi/evenemangsnät i Daltorpshallen, Sandaredshallen, Viskaforshallen, 
Almåshallen, Fristadhallen (den nya) och Bodavallen. 

Vi har också gjort vissa kompletteringar/utbyggningar av föregående års investeringar (2018-2019) på, 
Borås Arena, Sjuhäradshallen, Ryahallen, Ryavallen, Rydahallen, Ishallen, Engelbrektshallen och 
Bodavallen. 

I vårt WiFi/BS, har vi under 2020 investerat i Viskaforshallen (inkluderade en fiberindragning). Här har 
vi sedan tidigare år installerat i Boråshallen, Ishallen och Ryavallen. 

När det gäller öppet stadsnät så har vi under 2020 investerat i Byttorps IP, SE-Vallen, Kransmossen, 
Boråshallen, Borås Simarena, Ryahallen och Träffpunkt Simonsland. 

Via Lokalförsörjningsförvaltningen har vi beställt öppet stadsnät till; Ramnavallen, Brämhults IP och 
Viskaforshallen. 

4. Nytt Skyttecentrum 

Förstudien kring ett nytt skyttecenter pågår och Skyttealliansen är på väg att presentera ett förslag under 
våren 2021. 

5. Ryavallen 

Vi har bytt fasad på läktaren mot Elfsborgs kansli samt gjort en okulär besiktning av läktartaket. 

6. Kronängsparken 

Arbetet med att förädla Kronängsparken fortsätter. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret i att 
flytta den mindre fotbollsplanen i området. Arbetet beräknas kunna påbörjas under 2021. 
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Drogpolitisk Handlingsplan 2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna den drogpolitiska 

handlingsplanen för 2021 och översänder den till Kommunstyrelsen        

Ärendet i sin helhet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogförebyggande arbetet i 

Borås Stad och tar årligen fram en plan för arbetet.  

Den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 styr insatser från den kommunala 

huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens 

insatser. Den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 disponeras utifrån de tre 

målområden som specificeras i Borås Stads drogpolitiska program: 

 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel 

och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd 

av god kvalitet.  

Insatserna i den drogpolitiska handlingsplanen för 2021 sorteras in under två 

nivåer: utvecklingsområden respektive bevakningsområden. 

Utvecklingsområden är insatser som utreds, förankras och/eller beslutas om 

under innevarande år. Bevakningsområden är insatser som funnit sin form och 

utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet.  

Exempel på prioriterade utvecklingsområden i den drogpolitiska 

handlingsplanen för 2021 är att: 

 Utbilda ANDT-coacher inom verksamheter som möter barn och unga 

 fortsätta stärka insatser i samband med kritiska datum 

 implementera handlingsplaner inom grundskola, öppen 

ungdomsverksamhet och respektive gymnasieskola  

 samt att rutiner för samverkan kring barn och unga ska upprättas och 

implementeras. .  

Beslutsunderlag 

 1. Drogpolitisk handlingsplan 2021 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Drogpolitisk handlingsplan 2021 
 
 

Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram en kommun-
gemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser som ska stödja arbetet och 
val av metoder. Planen utgår från Borås Stads drogpolitiska program. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan med andra huvud-
män sker i flera av planens insatser. 
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska följa handlingsplaner som är framtagna för respektive förvaltning/verksamhet. 
Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. 
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads drogpolitiska program:  

 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. På sidan 5 förklaras en del av insatserna mer ingående. 

 
Förkortningar förvaltningar 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  IFO 
Miljöförvaltningen   MF 
Vård- och äldreförvaltningen  VÄF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska 
minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla och stärka insatser kring kritiska datum. 
En ny insats under året är att FOF ska samordna 
vuxenvandringar vid kritiska datum.  

FOF, IFO, GVUF, Poli-
sen 

 

Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syfte att 
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.  

Polisen  

Utveckla arbetet med att upplysa om riskkonsumt-
ion av alkohol bland äldre till målgruppen äldre och 
yrkesverksamma som möter äldre. 

FOF, VÄF  

Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rök-
fritt Sverige 2025 och nya tobakslagen. 

FOF  

Drogpolitiska ledningsgruppens roll och förvalt-
ningsrepresentanters roll och ansvar ska tydliggöras.  

FOF   

Utveckla nätverket Borås gym i samverkan för en dop-
ningsfri miljö. Samtliga gym som ingår i nätverket ska 
årligen diplomeras i metoden 100 % Ren hårdträ-
ning.  

FOF   

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn 
per år på varje serveringsställe med serveringstill-
stånd. 

MF  

Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll 
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läke-
medel genom kontinuerlig information och utbild-
ning 

MF  

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på 
varje försäljningsställe för tobak, folköl och recept-
fria läkemedel. 

MF  

Tillståndsenheten ska tillsammans med FOF er-
bjuda restaurangpersonal utbildning i ansvarsfull al-
koholservering två gånger per år.  

MF, FOF  

Miljötillsyn ska i samband med ordinarie tillsyn ge-
nomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. 

MF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska inom 
ramen för överenskommelsen med polisen om sam-
verkan samordna och driva arbetet för minskad of-
fentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och 
dopningsmissbruk. 

Polisen, FOF  
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika,  
dopningsmedel och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska 
successivt minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Rutin för samverkan kring barn och unga ska upp-
rättas och implementeras under året. 

IFO, GRF, GVUF, FOF 
och Polisen 

 

GVUF ska implementera den nya policyn och ta 
fram handlingsplaner till respektive skola.  

GVUF  

Fullfölja framtagandet av årshjul med kompetensut-
veckling för personal inom elevhälsan (GRF) samt 
en materialbank med relevanta metoder.  

FOF och GRF  

Genomföra fyra ANDT-coachutbildningar. Skapa 
ett nätverk för redan utbildade ANDT-coacher och 
erbjuda fortbildning 1-2 gånger under 2021.   

FOF, IFO och Polisen  

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av 
ANDT i grundskola och öppen ungdomsverksam-
het ska implementeras och kommuniceras till perso-
nal, vårdnadshavare och elever.  

FOF och GRF  

Bistå skolor och andra verksamheter med material 
och kunskap för att kunna bedriva ett ANDT-före-
byggande arbete.    

FOF   

Uppdatera DAGS-föräldramötesmaterial. FOF och GRF  

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 7 och åk 1 gym-
nasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och 
dopning. 

GRF och  GVUF  

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Sä-
ker och trygg förening” gentemot föreningslivet i 
Borås. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska redo-
visa statistik om ungdomars drogvanor i syfte att 
öka kunskapen bland politiker och personal som, i 
sin tjänst, möter barn och unga. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska be-
vaka tillfällen att delta i regionala och nationella till-
gänglighetsbegränsande kampanjer. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska årli-
gen ordna en föreläsning om kosttillskott, dopning 
och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal 
som arbetar med barn och unga. 

FOF  
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling 
framförallt när det gäller cannabismissbruk.  Över-
syn samt inleda och utveckla samverkan med läns-
sjukvården (Mini-Maria). 

IFO  

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasie-
skolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern er-
bjuder generöst kartläggning och rådgivning med 
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. 

Respektive verksamhet  

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 
18-25 år till personligt besök med anledning av an-
mälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kal-
lelse). 

IFO  

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möj-
ligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. 

IFO  

IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompe-
tensutveckling och fördjupningskurser för yrkes-
grupper som kommer i kontakt med risk- eller 
missbruk. 

IFO  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska vid 
behov erbjuda personal (som arbetar med vård 
och behandling) utbildning om dopningsmissbruk, 
dess konsekvenser och vårdbehov. 
 

FOF  
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
100 % Ren Hårdträning 

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola andro-
gena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker 
genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i sam-
verkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksid-
rottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF) och kommunen. 
 
ANDT-coach 

ANDT-coach är ett utbildnings- och nätverkskoncept för alkohol-, narkotika-, dopnings- och to-
baksprevention, med ett särskilt fokus på cannabis. Utbildningen, som sträcker sig över två dagar, 
riktar sig till vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga arbete och som har ett intresse av att 
driva ett ANDT-förebyggande arbete. Syftet med ANDT-coach är att skapa en gemensam platt-
form där vuxna har samma kunskap och vet vad det finns för hjälp och stöd att tillgå. För att sä-
kerställa att utbildade ANDT-coacher får kontinuerlig stöttning och påfyllnad av ny kunskap in-
går ANDT-coacherna i ett nätverk som leds av utvecklingsledare folkhälsa ANDT.  
 
DAGS 

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. For-
matet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordi-
narie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva 
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur 
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen 
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju 
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta 
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formu-
lären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 
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Kraftsamling Sjöbo - lokal utveckling 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Slutrapport Kraftsamling Sjöbo och 

översänder densamma till Kommunstyrelsen. Samtidigt avslutas det treåriga 

sociala investeringsprojektet och implementeras i den ordinarie verksamheten.    

        

Sammanfattning  

I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för 

stadsdelen Sjöbo, inom ramen för stadens sociala investeringsfonder, under 

ledning av Fritids- och folkhälsonämnden. Det gjordes även en ansökan till 

Vinnova i syfte att få ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo, Sjöbo 2.0 

tillsammans med fem andra parter. 

 

Tillsammans med Sjöbos invånare och andra aktörer skulle det inom projektets 

ramar kraftsamlas för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel 

som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Under 2020 har det lagts stort fokus på att arbeta med hur projektets resultat 

ska tas om hand och implementeras. 

- Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och 

godkändes av Vinnova.  

- En verksamhetsstrategi och en modell för Medborgarlabbet togs fram  

och ett samarbetsavtal mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen 

Hemgården skrevs, för att implementera och fortsätta utvecklingen av 

Medborgarlabbets metoder.  

- Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD har det påbörjats ett arbete 

för att utvärdera Medborgarlabbets nyttor och värden för olika 

intressentgrupper på Sjöbo. Arbetet förväntas färdigställas under våren 

2021 och leds fortsättningsvis av Stadsledningskansliet. 

- Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad. Det som återstår 

finns med i handlingsplanen.  

- Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och 

har sammanställt en rapport ”Ledarskap i mellanrummen”. 
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- Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av 

samhällsutmaningar” har tagits fram för at beskriva arbetssättet och 

kraftsamlingens olika faser. 

- I slutet på året beslutade styrgruppen att den förvaltningsövergripande 

projektgruppen skulle fortsätta sitt uppdrag efter årsskiftet i form av en 

arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området Sjöbo, fortsätter 

leda arbetsgruppen och uppföljningen av handlingsplanen efter 

projektets slut. 

 

I de dialoger som hållits med sjöboborna har det varit tydligt att biografen och 

en samlingsplats för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att 

beslutet om ett Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades.  

 

              

Ärendet i sin helhet 

I september 2017 beslutade Kommunstyrelsen om en Kraftsamling för 

stadsdelen Sjöbo. Inom ramen för stadens sociala investeringsfonder startade 

den 1 december 2017 ett treårigt projekt med Fritids- och folkhälsonämnden 

som samordnare. Åtta nämnder ställde sig bakom projektet och beslutet togs i 

bred politisk enighet. Det gjordes även en ansökan till Vinnova i syfte att få 

ytterligare medel för att kraftsamla kring Sjöbo, Sjöbo 2.0. I det projektet ingick 

sex parter; Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Hemgården och 

Drivhuset, där kommunen var den koordinerande parten.  

 

Det sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo syftade till att kraftsamla 

runt en stadsdel och ta fram modeller och metoder som sedan skulle kunna 

appliceras på andra stadsdelar. Politisk ansvarsnämnd var Fritids- och 

folkhälsonämnden i nära samarbete med Arbetslivsnämnden.  

 

Tillsammans, Sjöbos invånare, de kommunala förvaltningarna och nämnderna, 

civilsamhället, näringslivet, regionen och polisen, skulle det inom projektets 

ramar kraftsamlas för att utveckla Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel 

som sjuder av positiva initiativ och med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Under 2020 har det lagts stort fokus på att arbeta med hur projektets resultat 

ska tas om hand och implementeras. 

 

Slutrapporten för Medborgarlabbet Sjöbo 2.0 skickades in i april och godkändes 

av Vinnova. Därmed var den Vinnovafinansierade delen av projektet avslutad 

och arbetet med att implementera Medborgarlabbets metoder och resultat 

fortsatte under året. En verksamhetsstrategi och en modell för 

Medborgarlabbet har tagits fram. Under hösten 2020 skrevs ett samarbetsavtal 

mellan Mötesplats Sjöbo och föreningen Hemgården, för att implementera och 

fortsätta utvecklingen av Medborgarlabbets metoder.  
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Inom ramen för Vinnovaprojektet SIGURD (Sustainable Impact Governance 

for urban development)-projektet har SROI (Social return on investment)-

metodikens sex steg påbörjats på Medborgarlabbet för att utvärdera dess nyttor 

och värden för olika intressentgrupper på Sjöbo. SROI-metodikens steg tre 

som innefattar datainsamling från olika intressentgrupper avslutades i 

december. Steg fyra till sex som innefattar beräkningar och omvandlingar till 

monetära termer har påbörjats och förväntas färdigställas under våren 2021. I 

projektet har det under året erbjudits två utbildningstillfällen i SROI-metoden 

för tjänstepersoner från fem förvaltningar. Arbetet leds fortsättningsvis av 

Stadsledningskansliet. 

 

Den fysiska miljön på Sjöbo Torg är uppfräschad och nu återstår endast 

uppsättningen av en belysningsslinga, vilken återfinns som en av åtgärderna i 

handlingsplanen för 2021. Inom ramen för projektet ”Konst i 

stadsdelsutveckling”, har en konstnär tagit fram en ett förslag på hur Sjöbo 

Torg skulle kunna utvecklas för att bli mer attraktivt. Konstnärens idéer bygger 

på en historisk faktainsamling samt dialog med invånarna, för att fånga platsens 

betydelse. Arbetet pausades med anledning av pandemin.  

 

Högskolan i Borås har bedrivit följeforskning på Kraftsamlingen och har 

sammanställt en rapport. Rapporten heter ”Ledarskap i mellanrummen” och 

publicerades i juni. Den presenterades för styrgruppen och spreds till 

tjänstemän och politiker under hösten.  

 

Metodboken ”Kraftsamling – ett förebyggande arbetssätt för tackling av 

samhällsutmaningar”, publicerades under hösten och spreds till politiker, 

styrgrupp, projektgrupp med flera. I rapporten beskrivs arbetssättet och 

kraftsamlingens olika faser. En sammanfattande version av rapporten togs fram 

under januari 2021. Den kommer spridas under våren 2021. 

 

Under projekttiden har det funnits en styrgrupp och en projektgrupp för 

projektet. I slutet på året beslutade styrgruppen att den 

förvaltningsövergripande projektgruppen skulle fortsätta sitt uppdrag efter 

årsskiftet i form av en arbetsgrupp, under ledning av Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Utvecklingsledaren, med folkhälsouppdrag i området 

Sjöbo, kommer att fortsätta leda arbetsgruppen och uppföljningen av 

handlingsplanen efter projektets slut.  

 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas nu och en slutrapport har sammanställts. 

Flera olika åtgärder har arbetats fram för att säkerställa att metoder och resultat 

från projektet ska implementeras i ordinarie verksamheter. I de dialoger som 

hållits med sjöboborna har det varit tydligt att biografen och en samlingsplats 

för alla åldrar varit särskilt viktiga. Därför kändes det bra att beslutet om ett 

Sjöbohus togs i Kommunfullmäktige innan projektet avslutades. Här finns det 

goda möjligheter att fortsätta att jobba för att utveckla Sjöbo till ett attraktivt 
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och välmående område som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och 

fritidsutbud, i medskapande dialoger med invånarna.   

 

 

Beslutsunderlag 

1. Slutrapport Kraftsamling Sjöbo 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Uppföljning Drogpolitisk handlingsplan 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning av 

drogpolitisk handlingsplan 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.  

        

Ärendet i sin helhet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås Stad 

och avger årligen en uppföljning av arbetet.  

Uppföljningen för 2020 visar att arbetet generellt sett framskrider enligt plan. 

Till exempel utvecklades och stärktes samverkan och arbetet vid kritiska datum. 

En ny metod ”ANDT-coach” anpassades till Borås och en pilotutbildning 

genomfördes med goda resultat. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

antog en policy och planerar att ta fram handlingsplaner för respektive skola. 

Handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av ANDT i grundskola och öppen 

ungdomsverksamhet upprättades och ska implementeras i berörda 

verksamheter. Trots covid-19-pandemin genomfördes en 

antidopningsutbildning till gympersonal och restaurangpersonal deltog på en 

digital tvådagarsutbildning i Ansvarsfull alkoholservering.  

Däremot genomfördes inte utbildningen i DAGS-föräldramöten till 

grundskolans skolkuratorer och samverkan mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och elevhälsan pausades under en period på grund av 

covid-19-pandemin.  

Miljöförvaltningens bevakningsområde ”Tillsyn för rökfria skolgårdar” har likt 

2019 ej genomförts. Överlag har Miljöförvaltningen haft svårt att uppnå målen i 

handlingsplanen på grund av covid-19-pandemin och den rådande 

personalsituationen.  

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2020 
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2020 
 
 

Inledning 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.  
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker samverkan med 
andra huvudmän i flera av planens insatser.  
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitisk program och 
handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. 
Den gemensamma handlingsplanen omfattar delar som respektive nämnd är ansvarig för, vilket 
till en viss del ska motsvara nämndernas egna handlingsplaner.  
 
Under 2020 har Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden antagit en policy och handlingsplaner 
ska tas fram för respektive skola. Representanter ur drogpolitiska ledningsgruppen har tagit fram 
en handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av ANDT i grundskola och öppen ungdomsverk-
samhet. Individ- och familjeomsorgsnämnden antog en handlingsplan år 2019.  
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads drogpolitiska program:  

 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska. 

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska. 

 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. På sidan 7 förklaras en del av insatserna mer ingående. 

 
Förkortningar förvaltningar 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  IFO 
Miljöförvaltningen   MF 
Vård- och äldreförvaltningen  VÄF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska 
minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla och stärka insatser i sam-
band med kritiska datum. 

FOF, IFO, GVUF 
och Polisen 

Arbetet har utvecklats och stärkts un-
der året. En arbetsgrupp har arbetat 
med föräldrainformation för att 
minska användning av alkohol/droger 
och öka vuxennärvaron. Fältarbete: 
Polisen, fältgruppen, stadsdelsvärdar 
och ideella. Polisen har under 2020 
lagt operativ resurs på aktuell gymna-
sieskola redan från lunch samma dag 
som insparken sker.  

Insatser kopplade till Medborgar-
löftet i syftet att stävja den öppna 
narkotikaförsäljningen.  

Polisen Utifrån bl.a. lägesbildsarbetet EST ar-
betat mot sk. hotspots gällande öppen 
narkotikaförsäljning.  
 

Utveckla arbetet med att upplysa 
om riskkonsumtion av alkohol 
bland äldre till målgruppen äldre 
och yrkesverksamma som möter 
äldre. 

FOF och VÄF Pågår, men har påverkats av covid-19-
pandemin. En utbildning genomför-
des till äldre i samband med Senior 
Sport School, tillgänglig information 
har lagts in på boras.se/senior och 
framtagande av folder har påbörjats. I 
oktober presenterade FOF och VÄF 
arbetet på en regional konferens.  

Insatser kopplade till Tobacco 
Endgame/Ett rökfritt Sverige 2025 
och nya tobakslagen. 

FOF och MF FOFN godkände förslag om att den 
lokala ordningsstadgan ska innehålla 
förbud mot rökning på kommunens 
badplatser. Inväntar svar från KS.  

Drogpolitiska ledningsgruppens 
roll och förvaltningsrepresentanters 
roll och ansvar ska tydliggöras.  

FOF  Har ej genomförts. 

I nätverket Borås gym i samverkan för 
en dopningsfri miljö ska alla gym vara 
diplomerade i metoden 100 % Ren 
hårdträning.  

FOF, IFO och Poli-
sen 

29 gym diplomerades för 2020. En di-
gital utbildning för gympersonal ge-
nomfördes 19/11 (29 deltagare). 
Borås Stads antidopningsarbete har 
uppmärksammats av nationella Pro-
dis. 
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Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra 
minst en tillsyn per år på varje ser-
veringsställe med serveringstill-
stånd. 

MF 146 tillsyner. Har ej uppnått målet om 
att genomföra tillsyn på varje ställe 
p.g.a. covid-19.  

Tillståndsenheten ska stärka näring-
ens egenkontroll för försäljning av 
folköl, tobak och receptfria läkeme-
del genom kontinuerlig information 
och utbildning 

MF EKP granskas och godkänns före ett 
beviljande av tobaksförsäljningstill-
stånd. Andra områden har blivit bort-
prioriterade p.g.a. personalsituation 
och covid-19.  

Tillståndsenheten ska genomföra 
en tillsyn per år på varje försälj-
ningsställe för tobak, folköl och re-
ceptfria läkemedel. 

MF Ej uppfyllt p.g.a. personalsituation och 
covid-19. 

Tillståndsenheten ska erbjuda re-
staurangpersonal utbildning i an-
svarsfull alkoholservering en gång 
per år. 

MF och FOF Vårens kortutbildning ställdes in p.g.a. 
covid-19. Höstens 2-dagarsutbildning 
genomfördes digitalt 9/11 och 23/11. 
Totalt 38 deltagare. FOF planerade 
och genomförde utbildningen (med 
hjälp av MF) p.g.a. personalsituationen 
på MF.  

Miljötillsyn ska i samband med or-
dinarie tillsyn genomföra tillsyn för 
rökfria skolgårdar. 

MF Har ej genomförts. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 
på FOF ska inom ramen för över-
enskommelsen med polisen om 
samverkan samordna och driva ar-
betet för minskad offentlig alkohol-
konsumtion samt mot narkotika 
och dopningsmissbruk. 

Polisen och FOF Polisen har fortsatt arbete med sk. di-
rektförverkande i samband med Kri-
tiska datum.  
 
Samverkan gällande arbetet med dop-
ningsfria gym. 
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsme-
del och tobak eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt 
minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

GVUF ska ta fram en gemensam 
policy och påbörja arbetet med 
skolornas handlingsplaner.  

GVUF En gemensam policy har antagits. På-
gående arbete med skolornas hand-
lingsplaner. 

Fullfölja framtagandet av årshjul 
med kompetensutveckling för per-
sonal inom elevhälsan (GRF) samt 
en materialbank med relevanta me-
toder.  

FOF och GRF Arbetet pausades p.g.a. covid-19, men 
återtogs under hösten. Planerad lanse-
ring av årshjul och materialbank hös-
ten 2021.  

Genom deltagande i FoU-cirkel un-
dersöka vilket behov av kunskap 
och stöd som vuxna, som arbetar 
direkt eller indirekt med barn och 
unga, efterfrågar i frågor som rör 
cannabis samt utifrån behovet 
skapa en lokal cannabisutbildning. 

FOF och IFO Utbildningen är genomförd, men utan 
IFO:s medverkan. Metoden ANDT-
coach har anpassats till Borås och en 
pilotutbildning genomfördes i oktober 
med goda resultat. 17 deltagare från: 
GRF, GVUF, ALF, Högskolan i 
Borås, fristående gymnasieskolor, RF 
Sisu, Navet, Länsnykterhetsförbundet 
och FOFN.  

ANDT-rutiner grundskola och öp-
pen ungdomsverksamhet – rutiner 
ska uppdateras och implementeras. 

FOF och GRF Handlingsplan vid misstanke eller 
upptäckt av ANDT i grundskola och 
öppen ungdomsverksamhet är framta-
gen. 

Utifrån resultatet i CAN:s drogva-
neundersökning 2019 ska ANDT-
förebyggande arbete planeras uti-
från behovet på respektive skola. 
Planering/insatser ske på minst tre 
prioriterade skolor.  

FOF  Erikslundskolan, Viskaforsskolan, 
Sandhultskolan, Kunskapsskolan och 
Engelska skolan har fått stöd i digitala 
föräldramöten och material.  
Skillnader mellan skolor har presente-
rats för skolledningen i GRF och 
GVUF samt till GVUN.  

Utbilda kuratorer i  DAGS-föräld-
ramötesmaterial. 

FOF, GRF Genomfördes ej p.g.a. covid-19 (in-
ställda föräldramöten). 

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

SSPF – (samverkan socialtjänst, 
skola, polis, fritid) stöd till unga i 
riskzon fungerar på alla geografiska 
områden. 

IFO Har ersatts med SIP/Lo-SIP (samord-
nad individuell plan). Arbetet med att 
erbjuda tidiga insatser till unga i risk-
zon fortlöper. 

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 7 
och åk 1 gymnasiet) ska inkludera 
tobak, alkohol, narkotika och dop-
ning. 

GRF och GVUF Har genomförts i åk 7 och åk 1 på 
gymnasiet.  
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Föreningsenheten ansvarar för att 
driva arbetet ”Säker och trygg före-
ning” gentemot föreningslivet i 
Borås. 

FOF 107 certifierade föreningar (100 före-
ningar 2019).  

Kvalitet- och utvecklingsenheten 
på FOF ska redovisa statistik om 
ungdomars drogvanor i syfte att 
öka kunskapen bland politiker och 
personal som, i sin tjänst, möter 
barn och unga. 

FOF Resultatet har presenterats för 
GVUN, Brå, Säker och trygg-dagen 
och flertalet nätverk. Lokala skillnader 
har identifierats och metoder/arbets-
sätt har föreslagits.  

Kvalitet- och utvecklingsenheten 
på FOF ska bevaka tillfällen att 
delta i regionala och nationella till-
gänglighetsbegränsande kampanjer. 

FOF Deltagit i Länsstyrelsens kampanjer 
inför kritiska datum. Vit Jul-kam-
panjen med webbinarium 4/12. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 
på FOF ska årligen ordna en före-
läsning om kosttillskott, dopning 
och dopningsmissbrukets konse-
kvenser för personal som arbetar 
med barn och unga. 

FOF Digital utbildning till allmänheten un-
der uppmärksamhetsveckan (v. 41). 
Antidopningsutbildning för gymper-
sonal 19/11. 
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla tidiga insatser, vård och 
behandling framförallt när det gäl-
ler cannabismissbruk. Översyn 
samt inleda samverkan med läns-
sjukvården (Mini-Maria) 

IFO Arbetet har pågått under året, 
planerad start av Mini-Maria 
den 15 mars 2021. 

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan 
på gymnasieskolan, Yxhammar-
mottagningen samt Cedern erbju-
der generöst kartläggning och råd-
givning med hjälp av AUDIT eller 
AUDIT-C. 

Respektive verksam-
het 

Fortgår kontinuerligt. Erbjuder 
även DUDIT. 
 
GVUF: kuratorer har gått ut-
bildning i AUDIT-C.  

IFO unga vuxna kallar samtliga 
personer mellan 18-25 år till per-
sonligt besök med anledning av an-
mälan (screeninginstrumentet AU-
DIT bifogas kallelse). 

IFO Fortgår kontinuerligt. 

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT 
då det är möjligt i samband med 
möte utifrån kallelse/anmälan. 

IFO Fortgår kontinuerligt. Erbjuder 
även DUDIT. 

IFO ger sin personal möjlighet att 
delta i kompetensutveckling och 
fördjupningskurser för yrkesgrup-
per som kommer i kontakt med 
risk- eller missbruk. 

IFO Fortgår kontinuerligt. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 
på FOF ska vid behov erbjuda per-
sonal (som arbetar med vård och 
behandling) utbildning om dop-
ningsmissbruk, dess konsekvenser 
och vårdbehov. 
 

FOF Ej efterfrågat. 
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Kritiska datum  

Kritiska datum är en benämning på utvalda tillfällen under året, då det antingen bedrivs större ar-
rangemang i centrala Borås eller då det är datum/perioder som av tradition föranleder till att 
många personer vistas i offentliga miljöer. Detta avser följande tillfällen under året: Valborg/Kul-
turvecka/Kortege, skolavslutning, Sommartorsdagarna,  inspark – gymnasieskolorna och Marie-
dal cup. 
 
100 % Ren Hårdträning 

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola andro-
gena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker 
genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i sam-
verkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksid-
rottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF) och kommunen. 
 
FoU-cirkel kring hälso- och sociala effekter av cannabis 

Borås Stad (FOF och IFO) deltar tillsammans med en representant från Västra Götalandsreg-
ionen i en FoU-cirkel som finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet med FoU-cirkeln 
är att sprida kunskap om negativa effekter av cannabis hos ungdomar. FoU-cirkeln syftar även till 
att bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet mot cannabisberoende. 
 
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal 
regi 
Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar un-
der 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har fun-
nits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver imple-
menteras bättre.  
 
SSPF 

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa 
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekre-
tess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
DAGS 

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. For-
matet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordi-
narie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva 
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur 
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen 
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju 
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta 
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formu-
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lären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Åsa Skytt Jansson 
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2021-02-23 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00011 3.7.1.25 
 

  

 

Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av 

Brottsförebyggande rådets arbete 2020 och översänder den till 

Kommunstyrelsen för kännedom        

Ärendet i sin helhet 

Brottsförebyggande rådet (Brå) är ett forum för samverkan, bestående av 

berörda förvaltningar i staden tillsammans med polisen, SÄRF, Borås City och 

AB Bostäder. Brå syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till 

samt initiera olika trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och 

åtgärder. Forumet avser också att hålla ihop det totala trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbetet i staden och att följa upp och se till att 

samverkansöverenskommelsen avseende det brottsförebyggande arbetet 

fullföljs.  

Fritids- och folkhälsonämnden sammankallar det Brottsförebyggande rådet. I 

övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i 

enlighet med Brå:s arbete och samöverenskommelsen med Polismyndigheten, 

lokalpolisområde Borås. Utöver Brottsförebyggande rådets arbete finns andra 

grupper som arbetar konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv 

samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande.  

Under 2020 har arbetet anpassats utifrån behov som uppstått i samband med 

covid-19-pandemin. Några aktiviteter har ställts in till följd av restriktionerna, 

till exempel trygghetvandringar, boendemöten med flera. Ambitionen har varit 

att ställa om arbetet varav många möten genomförts digitalt och flertalet 

aktiviteter har ersatts med andra, digitala arrangemang men aktiviteter som 

förutsätter större fysiska sammankomster har fått ställas in eller skjutits fram. 

2020 har således sett lite annorlunda ut än det brukar göra verksamhetsmässigt 

inom det brotts- och trygghetsskapande området.  

Fritids- och folkhälsonämnden har sammanställt en redovisning för 

Brottsförebyggande rådets arbete 2020, vilken översänds till Kommunstyrelsen 

för kännedom.  
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Beslutsunderlag 

1. Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2020 

2. Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten 
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Samverkansgrupper 
för konkreta insatser

Trygga utemiljöer
Samordning: Tekniska 
nämnden

Lokal samverkan
Samordning: Fritids- och 
folkhälsonämnden

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, Fritids- 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.  

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, Fritids- 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.

Nätverk 10-16 år

Lokala områdesnätverk

Ortsråd

Centrum för 
kunskap och 
säkerhet

Syfte: Stöd och 
rådgivning i samtliga 
nivåer 
Medverkande: CKS och 
samarbets- och 
samverkansaktörer 
internt och externt.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Syfte: Ta ett kommunansvar i genomförandet Styrande dokument: Samverkansöverenskommelsen med Polisen.
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Redovisning av Brottsförebyggande rådets (Brå) arbete 2020  
 
Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för den övergripande 
strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och folkhälsonämnden är sammankallande för 
Brå. Brå har en central roll i att följa upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-
överenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. 
 
Forumet syftar till att identifiera behov, prioritera samt initiera olika trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser och åtgärder samt utveckla samverkan inom området. Det har också 
till uppgift att ”hålla ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås 
Stad. Brå har under 2020 sammanträtt tre gånger. Deltagande i Brå är verksamhetschefer eller 
motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, KUF, CKS, AB 
Bostäder, Polisen och SÄRF.  
 
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 1) finns fem stycken 
samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan med berörda aktörer och är 
kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna har verkat inom följande områden: 
 
Samverkansområde   Ansvarig nämnd 
Trygga fysiska miljöer   Tekniska nämnden  
Lokalt inflytande  Fritids- och folkhälsonämnden 
Arbete och utbildning  Arbetslivsnämnden 
Säker och trygg vård och omsorg Vård- och äldrenämnden 
Barn och unga i riskzon  Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Under 2019-2020 har behovet av en förstärkt samverkan avseende barn och unga samt trygga fysiska 
miljöer blivit allt tydligare. Det har resulterat två samverkansforum, vilka kompletterar arbetet i det 
brottsförebyggande rådet, där frågor av samma karaktär får större utrymme och där alla medverkande 
parter är insatta i de specifika frågorna. Dessa forum har succesivt ersatt ovan nämnda 
samverkansområden, vilket är ett resultat av hur behovet har fått styra samverkan.  
 
Under 2020 har en utvärdering genomförts av Brå och forumet ”Säker och trygg kommun”. 
Utvärderingen av Brå´s arbete visade att de flesta av delaktiga parter upplevde forumet som bra eller 
mycket bra, som ett forum att tillförskaffa sig information och kunskap på, samt att initiera olika 
satsningar ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv.  
 
 
Nationellt och regionalt arbete  
Det lokala arbetet styrs delvis av de nationella och regionala inriktningarna. Regeringen lanserade 
2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett nationellt brottsförebyggande program”. I 
skrivelsen anges att kunskapen om brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta 
åtgärder ska bygga på både social och situationell brottsprevention. 2020 gav regeringen ut en 
skrivelse – ”redovisning av åtgärder Tillsammans mot brott”. Nya prioriterade områden från 
nationellt håll, vilka också lyfts fram i samverkansöverenskommelsen, är badhus och bibliotek där 
insatser för att skapa säkra och trygga miljöer har aktualiserats.  
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Länsstyrelsen i Västra Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att 
stötta kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.  I januari 
2020 arrangerades en regional konferens i Borås, på Hässlehuset, vilken syftade till att sprida 
kunskap och goda exempel om metoden EST – effektiv samordning för trygghet.  
 
Samverkansöverenskommelsen 2021-2023 
Under året har en ny samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polismyndigheten, 
lokalpolisområde Borås, 2021-2023 arbetats fram. Fritids- och folkhälsonämnden har berett 
ärendet och efter nämndbeslut i januari 2021 skickat det vidare till Kommunstyrelsen för beslut 
(bilaga 2).  
 
Samverkansöverenskommelsen bygger på en gemensam problembild och utifrån den har 
generella och långsiktiga åtgärder identifierats. Förankringsarbetet har pågått genom dialog med 
berörda parter under 2020. 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  

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst  

 
 
Verksamhet 2020 
 
På grund av covid-19-pandemin har flertalet aktiviteter ställts in, till exempel trygghetvandringar, 
boendemöten med mera. Ambitionen har varit att ställa om arbetet varav många möten 
genomförts digitalt och flera aktiviteter har ersatts med andra, digitala arrangemang men 
aktiviteter som förutsätter större fysiska sammankomster har fått ställas in eller skjutits på 
framtiden. 2020 har således sett annorlunda ut än vad det brukar göra verksamhetsmässigt inom 
det brotts- och trygghetsskapande området.  

Med anledning av covid-19-pandemin tilldelades Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppdraget 
att samordna en tvärsektoriell grupp, en så kallad ”analysgrupp”. Analysgruppen utgjordes främst 
av representanter från det brottsförebyggande rådet. Uppdraget kom från Borås Stads 
krisledningsstab i april 2020 och baserades på ”Helsingborgsmodellen”. Syftet med uppdraget var 
att identifiera ett antal fokusområden med tillhörande risker som uppstår ur ett 
befolkningsperspektiv under covid-19-pandemin och föreslå samt vidta ändamålsenliga åtgärder. 
Arbetet skulle fokusera på målgruppen barn och unga och ge en gemensam lägesbild av covid-19-
pandemins sociala risker i Borås.  

Analysgruppen identifierade följande fokusområden utsatta barn och unga, meningsfull fritid, 
trygga offentliga miljöer, arbete och sysselsättning, utbildning och psykisk hälsa. 

Utifrån varje fokusområde identifierades ett antal risker med sannolika konsekvenser En 
arbetsgrupp tillsattes till respektive fokusområde i syfte att initiera operativa insatser, både 
enskilda och i samverkan. Inom området ”trygga offentliga miljöer” fanns redan flera befintliga 
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samverkansforum, tack vare Borås Stads pågående brotts- och drogförebyggande arbete. Det 
primära uppdraget för arbetsgruppen blev därför att säkerställa att de identifierade riskerna 
omhändertogs inom befintliga forum. Följande text beskriver vad som genomförts inom 
området:  

 
Risk: Färre vuxna som rör sig utomhus i de offentliga miljöerna 
Det fanns en oro att social distansering kunde leda till minskad vuxennärvaro i offentliga miljöer 
samtidigt som sommarlovet med inställda resor och aktiviteter förväntades leda till att fler barn 
och unga vistades utomhus. Risken ansågs vara särskilt hög i de mer socioekonomisk utsatta 
områdena.  
 
Genomförda insatser:  

• Identifierade särskilt utsatta platser (så kallande hot spots), till exempel skolgårdar och 
förskolor, torg, parker och badplatser.  

• Säkerställde informationsspridning genom ”en väg in” i Borås Stad, för både kommunala 
verksamheter, organisationer och myndigheter.  

• Polisen prioriterade närvaro på vissa geografiska områden under sommaren, i syfte att 
minska risker för rekrytering inom kriminella kretsar. 

 
Risk: Ökad oro vid kritiska datum 
Inställda aktiviteter vid kritiska datum gjorde det svårt att förutsäga var, när, hur ungdomar 
planerade att samlas. Kopplat till kritiska datum fanns en oro för att ungdomar skulle fara illa, då 
festandet ökar risken för smittspridning och alkohol- och drogkonsumtion. Offentliga 
ungdomsfester påverkar även den upplevda tryggheten bland boende i närområdet.  
 
Arbetet togs om hand inom den Drogpolitisk ledningsgruppen och en befintlig arbetsgrupp för 
kritiska datum.   
 
Genomförda insatser:  

• Ökad vuxennärvaro.  
• Student: utspring planerades vid olika dagar/tidpunkter, en plan gjordes för 

trafiksituationen och alternativa studentflak.   
• Fokuserade på platser, snarare än datum under sommaren.  
• Stadsdelsvärdar arbetade senare under kvällar och helger, främst på prioriterade områden. 
• Föräldrainformation kopplat till ”Kritiska datum i coronatider” spreds i form av 

föräldrabrev samt via Ping Pong och sociala medier. 
 
Risk: Inställda evenemang och tillställningar 
På grund av rådande restriktioner och förbud förväntades offentliga evenemang och tillställningar 
att ställas in.  
 
Genomförda insatser:  

• Identifierade inställda evenemang.  
• Informationsspridning skedde mellan flera parter, t ex genom ”Säkerhetsnålen” och 

evenemangskalender. 
• Kommunikation/marknadsföring skedde gemensamt med fokus på utomhusaktiviteter. 
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• Uppmuntrade till att anordna alternativa (t ex digitala) evenemang istället för att ställa in.  
 

Risk: Fler är kvar i bostadsområden - både inomhus och utomhus 
På grund av de nationella reserestriktionerna förväntades fler barn och unga stanna hemma under 
sommaren och vistas utomhus i bostadsområdena. På grund av begränsade organiserade 
sommarlovsaktiviteter fanns även en oro att ordningsstörningar, skadegörelser samlingar av 
ungdomar på förskolor/skolor etc skulle öka.  
 
Genomförda insatser:  

• Vuxenvandringar: Stöttade lokala initiativ från både befintliga och nya grupper, till 
exempel Fristad och Hässleholmen.  

• Möjligheten att begränsa Wi-fi i kommunala verksamheter så som skolor, fritidsgårdar på 
kvällar/helger sågs över.  

• Inom EST spreds information om att uppmärksamma riskbeteenden och eventuella 
signaler på social oro.  

 
Risk: Ensamma yngre barn som vistas utomhus utan vuxna 
Flera verksamheter identifierade att små barn rörde sig ensamma i offentliga miljöer, specifikt i 
socioekonomiskt utsatta områden. 
 
Genomförda insatser:  

• Familjecentralerna ökade uppsynen i samband med uteaktiviteter och samtal med 
föräldrarna.  

• Information spreds till berörda inför sommaren samt lyftes kontinuerligt på gemensamma 
”sommarmöten” mellan berörda aktörer. 

• Frågan bevakades kontinuerligt inom EST. 
 
 
Utöver arbetet i analysgruppen har insatser gjort inom följande områden;  
Trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön på Norrby, Hulta och Hässleholmen har 
genomförts med fokus på trafiksituationen. Fartdämpande hinder, begränsningar i 
framkomligheten och översyn av parkeringssituationen på områdena har genomförts. Arbetet har 
genomförts i samarbete med polisen, AB Bostäder och Borås parkering AB.  
 
Kameraövervakning på Norrby, Hässleholmen och Hulta har startats upp genom samarbete med 
polisen och AB Bostäder.  
 
Rutiner, med tillhörande checklista, om hur vi bygger säkrare och tryggare skolgårdar har antagits 
i berörda förvaltningar Rutinen har tagits fram i samverkan mellan FOF, LFF, CKS och GRF 
(bilaga 4).  
 
Grannsamverkan är en trygghetsskapande metod som vuxit de senaste åren och innefattar 
numera drygt 3000 hushåll, spridda över hela kommunen. Det är främst villaområden som är 
anslutna men även flertalet radhus och bostadsrättsföreningar. Metoden syftar till att arbeta med 
både situationell- och social brottsprevention. Polisen ansvarar för arbetet men genom samarbete 
och samfinansiering brukar informationstillfällen hållas, vilka tyvärr fått ställas in på grund av 
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pandemin. Arbetet har dock pågått genom kontinuerliga utskick till kontaktpersoner och annan 
informationsspridning.  
 
Inom ramen för det drogförebyggande arbetet har utbildningen ”Ansvarsfull alkoholservering” 
genomförts för krögare och restaurangpersonal i syfte att motverka servering av alkohol till 
minderåriga och överservering, och därmed förebygga våld och brott i anslutning till krogmiljön i 
staden. Utbildningen har genomförts digitalt på grund av pandemin. 
 
Lokal samverkan 
För att skapa samverkan lokalt på geografiskt avgränsade områden verkar nätverksgrupper för 
barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd – landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett 
omfattande arbete med 20 st. lokala nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: 
www.boras.se/lokalsamverkan Arbetet med lokal samverkan är tillika samarbetsuppdraget för 
Fritids- och folkhälsonämnden.  
 
Barn och unga  
En undergrupp till Brå, med fokus på barn och unga har träffats under året, i syfte att identifiera 
samverkansområden kring barn och unga. Här ges också möjlighet att diskutera aktuella frågor 
och öka den gemensamma kunskapen avseende olika frågeställningar. Gruppen avses dels att 
fungera som en styrgrupp för nätverken barn och unga 10-16 år, men har under 2020 även utsetts 
som en beredningsgrupp för Socialt hållbart Borås, i syfte att tillvarata befintliga strukturer och 
att insatserna kompletterar varandra.   
 
Kritiska datum var ett prioriterat arbete under 2020. Det operativa arbetet planerades genom en 
arbetsgrupp bestående av gymnasiechefer från Bäckängsgymnasiet och Sven Eriksongymnasiet, 
IFO, polisen och FOF. Arbetet fokuserade på föräldrainformation och ökad vuxennärvaro ute på 
fältet. Föräldrainformation spreds via brevutskick, lärplattformen Ping Pong, webben, sociala 
medier och via debattinlägg i Borås tidning. En film med representanter från FOF, polisen, 
Fältgruppen och GVUF spreds brett och ersatte fysiska föräldramöten som ställdes in till följd av 
covid-19-pandemin. Många unga vistades ute vid insparken, men tack vare ökad vuxennärvaro 
var tillställningarna lugnare än föregående år. GVUF:s ökade intresse och ansvar i arbetet har 
varit en framgångsfaktor. Inför 2021 kommer arbetet stärkas ytterligare och vuxenvandringar vid 
kritiska datum ska samordnas av Borås Stad.   
  
Under 2020 initierades 7 stycken SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid) -ärenden, vilka bygger 
på samverkan mellan berörda parter tillsammans med den unge och dennes familj. IFO initierade 
merparten av ärendena och majoriteten avsåg killar. Utöver SSPF sker det mycket samverkan på 
andra sätt inom ramen för SIP – samlad individuell plan. Under 2021 kommer SIP som begrepp 
att ersätta SSPF.  
 
Under 2020 har ett samarbete med GRF och Polishögskolan initierats genom Brå. Arbetet går ut 
på att starta upp fadderverksamhet där studenter på Polishögskolan kopplas ihop med en skola. 
Fadderverksamheten syftar till att ge barn och unga en positiv bild av polisen samt att 
studenterna får en värdefull erfarenhet i sin utbildning, som komplement till vanlig praktik.  
 
Effektiv samverkan för trygghet – EST 
Under hösten 2019 infördes metoden EST på Norrby, utöver befintligt arbete på Hässleholmen 
och Hulta. Metoden bygger på en trepartssamverkan mellan staden, AB Bostäder och polisen. I 
staden är det FOF och CKS som håller ihop arbetet i nära samarbete med IFO och ALF. EST-

http://www.boras.se/lokalsamverkan
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arbetet är beroende av berörda förvaltningars engagemang, SOF, VÄF, GRF och FF samt att 
löpande dialoger förs med TEK och LFF.  
 
Under 2020 har det digitala verktyget Embrace utvecklats, vilket avser att underlätta 
inrapporteringen samt visualisera händelserna på karta och därmed kunna få en bättre överblick 
och hjälp i analys och insatser. Det har varit en del utmaningar med Embrace, men det fungerar 
bättre och bättre och förväntas få bättre utfall under 2021 och framåt.  
 
Medborgarlöfte 
Medborgarlöftet 2019 undertecknade av polisen, Borås Stad och AB Bostäder. Det syftade till att 
särskilt fokusera på extra trygghetsskapande aktiviteter och insatser på Norrby. Polisen ansvarar 
för utvärderingen och revidering av medborgarmötet. På grund av pandemin har medborgarlöftet 
förlängts och gällde under hela 2020 och till våren 2021.  



  
  

    
 

Samverkansöverenskommelse mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

2021- 2023 
 
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 ge-
mensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling  

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 

Organisation  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå) och den 
drogpolitiska ledningsgruppen. CKS ansvarar för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för 
att motverka organiserad brottslighet. I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive 
verksamhet att det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i 
enlighet med överenskommelsen.  
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande 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 brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande 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.  
 

Samverkansformer  
Arbetet inom ramen för samverkansöverenskommelsen bedrivs i olika forum för samverkan. Pri-
märt är det Brottsförebyggande rådet och den Drogpolitiska ledningsgruppen som prioriterar, ini-
tierar och samordnar övergripande och strategiska insatser. Utöver de strategiskt övergripande 
forumen finns grupper som arbetar mer konkret för ökad trygghet, till exempel EST – effektiv 



   

samordning för trygghet, Säkerhetsnålen och Hälsosamt åldrande. Flera insatser ryms inom par-
ternas ordinarie verksamhet men förstärks genom samverkan enligt samverkansöverenskommel-
sen. Utöver befintliga forum initieras samarbeten utifrån behov som uppstår. 
 
Lägesbilder ska tas fram utifrån de samverkansområden som överenskommelsen identifierat. Det 
åligger ansvariga verksamheter att bidra med relevant kunskap till lägesbilder, vilka ska ligga till 
grund för prioriteringar i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 

Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2021-2023 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i Borås Stad. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Under 2019 har Lokalpolisområde Borås tagit fram ett medborgarlöfte som gäller fram till april 
2021 och utgör ett komplement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åta-
gande som undertecknas av lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket rik-
tar sig till invånarna i stadsdelen Norrby. Löftet innebär konkreta aktiviteter som genomförs i 
syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten på Norrby.  
 

Kommunikation 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet berör flera aktörer och förutsätter en nära 
dialog och samverkan med civilsamhället. Arbetet ska bygga på kunskap och samverkan och i det 
blir kommunikationen avgörande. Kunskapsbaserad information ska delges till såväl samarbets-
partners som invånare för att ge en så korrekt bild som möjligt av händelser. Borås Stad och poli-
sen strävar efter en gemensam förståelse och synsätt, vilken bygger på perspektivförståelse och en 
vilja att göra det bästa möjliga för invånarna. 

 

Samverkansområden 2021-2023 
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 fler och meningsfulla alternativ. Samarbeten och insat-
ser 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. 
 
Strukturen för ett effektivt och samordnat förebyggande arbete för barn och unga bygger på föl-
jande samverkansområden; brottsförebyggande och trygghetsskapande, drogförebyggande, vålds-
prevention, föräldraskapsstöd och demokratiska fri- och rättigheter.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 

 medverka i arbetet med SIP (samlad individuell plan) vid behov 

 vara en aktiv part i arbetet vid kritiska datum  

 strategisk samverkan med Borås Stad avseende barn och unga i riskzon 



   

 
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 SIP (samordnad individuell plan) och ansvarar för att utveckla for-
mer för att stärka samverkan 

 samordna och utveckla arbetet vid kritiska datum 

 strategisk samverkan med polisen avseende barn och unga i riskzon 

 fokusera på tidiga insatser och våldspreventiva strategier  

 ansvara för utbildningar och samordningen av ANDT-coacher 

 samordna och utveckla föräldraskapsstödet samt ge relevant stöd till personal som möter 
barn och unga i sin profession.   

 

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 eller kön. 
 
Arbetet bygger på långsiktighet och utifrån olika behov som uppstår. Systematisk samverkan bi-
drar till kartläggning, genomförande och uppföljning av insatser. 
 
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 otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 

 vara en aktiv part i samverkansforum med Borås Stad, genom trafiksäkerhetsrådet och 
Brå-trygga miljöer. 

 samordna trygghetsskapande insatser i Centrum tillsammans med berörda aktörer 
 
Borås Stad förbinder sig att 

 inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  

 verka för trygga miljöer som är fria från narkotika, med särskilt fokus på stadens parker, 
torgmiljöer och skolgårdar utifrån aktuell kunskap och forskning 

 genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-
rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 

 samordna arbetet genom Brå – trygga miljöer 

 genom Borås rent och snyggt genomföra lokala insatser för en ren och snygg miljö på 
Hässleholmen och Norrby. 
 

Gemensamma kraftsamlingar på områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta områ-
den: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för att 
komplettera polisens och stadens insatser samt att involvera andra samarbetspartners.  
De gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. 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 områ-
den uppstår.  



   

 
Begreppet område kan även innebära företeelser och trender som är knutna till delar av- eller hela 
Borås och som kräver särskilda insatser, såsom gängkriminalitet, stölder/rån med mera.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 var en aktiv part i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden  

 motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism  

 aktivt arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld  

 medverka i arbetet för säkra och trygga miljöer vid stadens olika mötesplatser, utifrån 
uppkomna behov 

 medverka i arbetet gällande avhopparverksamhet 

 samverka gällande kameraövervakning på allmän plats 
 

Borås Stad förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 utveckla säkra och trygga miljöer på Mötesplatsernas på Norrby, Hulta, Hässleholmen, 
Sjöbo och Kristineberg.  

 utveckla säkra och trygga miljöer i stadens bibliotek och badhus 

 genomföra trygghetsronder med berörda verksamheter- och samarbetspartners, för att 
förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbetsplats 

 medverka i arbetet med säkerhet och trygghet i bostaden  

 ansvara för det förebyggande mot hedersrelaterat våld  

 ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism 

 utveckla avhopparverksamhet i staden 

 initiera behov och samarbeta i arbetet med kameraövervakning  
 
 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2021 - 2023 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    Borås den  
 
 
 
 
Ulf Olsson    Mattias Ramsö 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2020 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2019-08-20 om nämndens interna 

kontrollplan för 2020. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2020.  

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll.    

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling och förbättringsarbete. Arbete 

med att identifiera risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra 

grund för att identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på 

verksamhetsnivå.  

Verksamheterna inom nämndens ansvarsområde har påverkats av Covid-19 i 

stor utsträckning. Detta har medfört att riskanalyser och hantering av risker har 

genomförts i stor utsträckning på alla nivåer i förvaltningen. Situationen har 

krävt att man hittar lösningar och agerar utifrån de risker man ser i vardagen. 

Detta arbete har varit en påfrestning för verksamheterna, men en värdefull 

erfarenhet i hur man kan identifiera och beakta risker systematiskt. På sikt är 

detta erfarenheter vi kan ta tillvara även i arbetet med den interna kontrollen.  

Uppföljningen 2020 har genomförts tillsammans med berörda verksamheter 

vilket gett möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete 

har man kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå, 

några av dessa redogörs och dokumenteras som åtgärder i uppföljningen.  

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår. I dagsläget är det inte särskilt 

troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser för verksamheten. 

Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen blir än bättre och 
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fortsatta åtgärder är planerade. Ett övergripande utvecklingsområde är också att 

samla dokumentationen kring arbetet på verksamhetsnivå i Stratsys. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.        

               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning intern kontroll 2020, 2021-02-23 

                               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

 
Uppföljning Intern kontroll 2020 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 

att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

Granskningen ska verifiera att; 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och 

uppföljning av denna. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 

bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden 

kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 

minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 

avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

  

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Hantering av 
personuppgifter 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen 
 
Kontroll av att information i verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt dataskyddslagen. 

Arbetet med informationssäkerhet och hanteringen av 
personuppgifter är en pågående process inom Borås 
Stad. Sedan dataskyddsförordningens införande finns 
krav på alla förvaltningar att dokumentera olika former 
av register där personuppgifter specificeras. Detta 
görs i ett system som kallas draftIT. 
Hanteringen av information omfattas av 
offentlighetsprincipen och regelverket kring allmän 
handling. Det betyder att personuppgifter hanteras den 
tid som det behövs och i vissa fall för all framtid enligt 
bestämmelser i tryckfrihetsförordningen, offentlighets- 
och sekretesslagen och arkivlagen. Alla har rätt att 
begära ett registerutdrag för att få veta vilka 
personuppgifter som finns registrerade. Man har också 
rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga 
personuppgifter rättas eller raderas. 
Med informationshantering avses de åtgärder som 
vidtas för att informationen ska kunna användas på ett 
ändamålsenligt och kontrollerat vis, genom att den 
skapas, struktureras, hanteras, förvaras och lagras på 
lämpligt sätt. 
Borås Stads framtagna informationssäkerhetspolicy är 
en del av Borås Stads strategiska 
informationssäkerhetsarbete. Arbetet ska bedrivas 
utifrån ett ledningssystem som ska säkerställa att 
arbetet sker på ett strategiskt, systematiskt och 
samordnat sätt över hela kommunen. Målet och 
ambitionen är att ledningssystemet ska vara infört i 
Borås Stad senast 2025. Kommunfullmäktige har det 
yttersta ansvaret för stadens 
informationssäkerhetsarbete. Ansvaret för att 
samordna, utveckla och leda arbetet har 
Kommunstyrelsen. Nämnder och helägda bolag 
ansvarar för att efterleva riktlinjer och beslut som 
fastställs av Kommunstyrelsen. Inom förvaltningen 
finns en person som har i uppdrag att ansvarar för att 
driva arbetet på förvaltningsnivå och vara 
kontaktperson i nätverk inom Staden. 

Genomgång rutin 
En genomgång av hantering av 
personuppgifter inom förvaltningen 
och till föreningar 
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2.2 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Säkerhet och trygghet Säkerhetsrutiner 
 
4-6 Stickprov på om säkerhetsrutiner finns på 
mötesplatser/anläggningar. 

Sammanlagt 12 stickprov har gjorts gällande 
säkerhetsrutiner och kunskapen kring dessa. 
Stickproven har gjorts på både mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar, 
idrottsanläggningar fördelat på olika geografiska 
områden.  Alla verksamheter har säkerhetsrutiner av 
olika slag, brandsäkerhet, kris, rutiner kring hot och 
våld, rutiner för hantering av maskiner, rutiner för 
kemikaliehantering av några som nämns. 
Kännedomen om rutinerna bedöms som god och det 
finns rutiner för årlig genomgång och översyn av 
rutinerna. Vid särskilda händelse görs också översyn 
av rutiner. SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete och 
uppföljningen i Stratsys ger ett stöd och påminnelse i 
detta arbete. Ett förbättringsarbete som identifierats är 
dokumentation av rutinerna, av stickproven framgår att 
de är dokumenterade på olika sätt antigen digitalt eller 
i pärmar. Det skulle vara en utveckling att samla all 
dokumentation och därmed också göra den mer 
lättillgänglig.    

Ett till förbättringsområde gällande dokumentation är 
att dokumentera och skapa tydlighet i 
ansvarsfördelning och rutiner gällande de 
anläggningar där vi har samverkan med civilsamhället. 
Förvaltningen har en god dialog med inblandade 
aktörer och följer upp arbetet genom årliga 
avstämningar, men systematiken och 
dokumentationen kring detta kan utvecklas. Då 
ansvarsfördelningen och säkerhetsrutiner skiljer sig åt 
mellan anläggningar är behovet av tydlighet i 
processerna viktigt. Detta är ett identifierat 
förbättringsområde inom förvaltningen som också lyfts 
i kommande års interna kontrollplan. En ny funktion 
som lokalsamordnare har initierats under året för att 
hålla ihop arbetet kring alla lokaler, detta ger också 
bättre förutsättningar att se över och dokumentera 
säkerhetsrutiner. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Kännedom om säkerhetsrutiner 
 
4-6 Stickprov om personal har kännedom om 
säkerhetsrutiner på mötesplatser/anläggningar. 

Sammanlagt 12 stickprov har gjorts gällande 
säkerhetsrutiner och kunskapen kring dessa. 
Stickproven har gjorts på både mötesplatser, öppen 
ungdomsverksamhet, badanläggningar, 
idrottsanläggningar fördelat på olika geografiska 
områden.  Alla verksamheter har säkerhetsrutiner av 
olika slag, brandsäkerhet, kris, rutiner kring hot och 
våld, rutiner för hantering av maskiner, rutiner för 
kemikaliehantering av några som nämns. 
Kännedomen om rutinerna bedöms som god och det 
finns rutiner för årlig genomgång och översyn av 
rutinerna. Vid särskilda händelse görs också översyn 
av rutiner. SAM- systematiskt arbetsmiljöarbete och 
uppföljningen i Stratsys ger ett stöd och påminnelse i 
detta arbete. Ett förbättringsarbete som identifierats är 
dokumentation av rutinerna, av stickproven framgår att 
de är dokumenterade på olika sätt antigen digitalt eller 
i pärmar. Det skulle vara en utveckling att samla all 
dokumentation och därmed också göra den mer 
lättillgänglig.    

Ett till förbättringsområde gällande dokumentation är 
att dokumentera och skapa tydlighet i 
ansvarsfördelning och rutiner gällande de 
anläggningar där vi har samverkan med civilsamhället. 
Förvaltningen har en god dialog med inblandade 
aktörer och följer upp arbetet genom årliga 
avstämningar, men systematiken och 
dokumentationen kring detta kan utvecklas. Då 
ansvarsfördelningen och säkerhetsrutiner skiljer sig åt 
mellan anläggningar är behovet av tydlighet i 
processerna viktigt. Detta är ett identifierat 
förbättringsområde inom förvaltningen som också lyfts 
i kommande års interna kontrollplan. En ny funktion 
som lokalsamordnare har initierats under året för att 
hålla ihop arbetet kring alla lokaler, detta ger också 
bättre förutsättningar att se över och dokumentera 
säkerhetsrutiner. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys 2020 Åtgärd 

Ökad kunskap 
 
Genomgång av checklista för säkerhet för 
förtroendevalda. 

Förvaltningen arbetar med rutiner och kunskap kring 
hot och våld årligen inom ramen för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet där arbetet också följs upp. Enheten 
CKS- Centrum för kunskap och säkerhet vid 
Stadsledningskansliet är ett stöd för förvaltningarna i 
säkerhetsarbetet och arbetar med bland annat 
kunskapsspridning. Förvaltningen har haft som 
ambition att genomföra ett informationstillfälle med 
stöd av CKS under året men har fått prioritera om på 
grund av Covid-19. CKS har under året prioriterat stöd 
i krishanteringen och förvaltningen har under året haft 
återkommande dialog, bland annat kring säkerhet och 
hot/våld situationer. Dessa situationer och samtal i sig 
har till viss del bidragit till en ökad kunskap. 
Kunskapsspridning kring generella rutiner och stöd 
kring hot och våld är fortfarande prioriterat och 
informationstillfället är bokat i början på 2021.  

Informationstillfälle till 
förtroendevalda 
 

3 Uppföljning direkta åtgärder 

Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Felaktig utbetalning av föreningsbidrag 
Risk att föreningar som ej delar vår värdegrund får 
bidrag för sin verksamhet 
 
Riskbedömning 2020 
8 

Kontinuerlig uppföljning görs på 
verksamhetsnivå. 
 

 Avslutad Görs löpande i verksamheten. 

Risk att ramavtal inte följs 
Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt används 
för inköp i verksamheten. Borås Stad kan riskera 
att stämmas för avtalsbrott om ramavtalets delar ej 
uppfylls korrekt. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Information och utbildning kring gällande 
regler som finns. 
 

 Avslutad  
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Riskbild Direkt åtgärd Status Kommentar 2020 

Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan 
Risk att grunduppdragen inte genomförs som 
planerat på grund av många nya uppdrag som 
tilldelas utan att resurser tillförs. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning görs 
varje månad 
 

 Avslutad Görs kontinuerligt i verksamhetsledningen. 

Begränsningar i fritidsutbud 
Risk finns att boråsarnas rättighet/tillgänglighet till 
fritidsutbud begränsas på grund av förutsättningar 
i budget. 
 
Riskbedömning 2020 
6 

Ekonomisk- och verksamhetsuppföljning görs 
varje månad 
 

 Avslutad Görs kontinuerligt i verksamhetsledningen. 

Förutom redovisningen av kontrollmoment 2020 redogör uppföljningen också för identifierade förbättringsområden och åtgärder från tidigare års arbete 

med intern kontroll. 
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Miljörapport, årsredovisning 2020 för Fritids- och 

folkhälsonämnden   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljörapport, 

årsredovisning 2020 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.        

 Ärendet i sin helhet 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya miljömål för 2018-

2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 

prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur       

 

I denna rapport är det fokus på Hållbara perspektiv och Fossilbränslefritt och 

energieffektivt Borås. 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 

anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå 

målen.                   

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Miljörapport, årsredovisning 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden                                

 

                          

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Miljörapport Tertial 3 2020 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Inledning 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. 
Här redovisas förvaltningens miljöarbetet med avseende på två av de fyra miljökvalitetsmålen, Hållbara 
perspektiv samt Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås. 

Borås Stad fick nya miljömål för 2018-2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 

kompetens inom miljöområdet 

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 

miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2018 Utfall 2019 Utfall 2020 

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

64% 86% 77% 

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

0% 33% 44% 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 
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Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 

Kommentar Fritids och folkhälsoförvaltningen har ett pågående arbete med att effektivisera och löpande 
byta ut utomhusbelysningen till mer energibesparande armaturer, bland annat kring våra stråk och leder. 

Som exempel på åtgärd som är gjort under 2020 så har utomhusbelysningen runt Borås Arena bytts ut 
till energibesparande LED-belysning. 
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum,  

Viskaholm 2 med flera  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 

Viskaholm 2 m fl, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.           

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i 

centrum. Planområdet är en del av det planerade parkstråket ”Staden vid 

parken” från Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att det i 

detaljplanen möjliggörs en bro då den kopplar samman centrum med 

stadsdelen Norrby och binder ihop det gröna stråket mellan norr och söder. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka vikten av att en gång- och 

cykelbro byggs mellan planområdet och kvarteret Elektra för att ge god 

tillgänglighet mellan Hälsans stig, planområdet och det framtida parkstråket. 

Det ökar boråsarnas möjligheter att ta sig fram i centrum till fots eller med 

cykel vilket både ökar möjligheterna till fysisk aktivitet och den upplevda 

tryggheten.  

 

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet inom ramen 

för denna detaljplan. För barn finns det ett samband mellan deras fysiska 

aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande 

lekplatser. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. I 

Stadsparkens finns den närmaste lekplatsen. Den är redan välbesökt och 

kommer inte att räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov enligt 

Barnkonventionen. Därför är det nödvändigt att lekytor planeras inom 

planområdet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

               

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostäder, kontor och 

centrumverksamheter i ett centralt läge av staden. I planområdets södra del, 

intill Viskaholmsbron, tillåts byggnader i 4-6 våningar, medan i kvarteret i norr 
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tillåts byggnader upptill 25 våningar. Totalt medger detaljplanen ca 400 

bostäder.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till att det byggs fler bostäder i 

centrum. Planområdet är en del av det planerade parkstråket ”Staden vid 

parken” från Rya åsar i norr och till Gässlösa i söder. Inom planområdet har 

parkstråket formen av en gång- och cykelramp mellan husen och vidare till en 

bro över Sven Eriksonsgatan. Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv 

till att det i detaljplanen möjliggörs en bro då den kopplar samman centrum 

med stadsdelen Norrby och binder ihop det gröna stråket mellan norr och 

söder. 

 

På andra sidan Viskan längs med Västerbrogatan och vidare mot 

Yxhammarsgatan går Hälsans stig, en tillgänglig fyra kilometer lång 

promenadslinga genom de centrala delarna av Borås. Fritids- och 

folkhälsonämnden vill understryka vikten av att en gång- och cykelbro byggs 

mellan planområdet och kvarteret Elektra för att ge god tillgänglighet mellan 

Hälsans stig, planområdet och det framtida parkstråket. Det ökar boråsarnas 

möjligheter att ta sig fram i centrum till fots eller med cykel vilket både ökar 

möjligheterna till fysisk aktivitet och den upplevda tryggheten.  

 

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet inom ramen 

för denna detaljplan. För barn finns det ett samband mellan deras fysiska 

aktivitetsnivå och tillgängligheten till grönområden samt antalet närliggande 

lekplatser. Forskning har visat att 300 meter utan trafikerade vägar eller 

barriärer är en gräns för hur långt människor är beredda att gå till ett 

grönområde för att det ska nyttjas regelbundet. I centrala Borås planeras många 

nya lägenheter och bara i den här detaljplanen ges möjlighet för ca 400 

bostäder. Barn har enlig Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. I 

Stadsparkens finns den närmaste lekplatsen. Den är redan välbesökt och 

kommer inte att räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov enligt 

Barnkonventionen. Därför är det nödvändigt att lekytor planeras inom 

planområdet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 

 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Viskaholm 2 med flera, Västerbro, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad tar just nu fram en 
ny detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här inbjudan 
för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 januari 
- 26 februari 2021.

Planens syfte är att möjliggöra ca 400 bostäder och 
centrumfunktioner med kontor, handel, livsmedelbutik på 
bottenplan inom planområdet Viskaholm 2 med flera. Den nya 
bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk kvalitet med tanke 
på dess centrala placering och kopplingen från centrum mot 
Resecentrum och på sikt även mot Norrby. Detalplanen följer 
kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på 
boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter” och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 
Borås. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post 
eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om 
innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
På grund av Coronaviruset och rådande smittorisk kommer vi att hålla ett digitalt samrådsmöte via Teams den 
10 februari kl. 17:00–18:00. Länk till mötet samt instruktioner kring hur du ansluter finns på hemsidan boras.se/
detaljplan/Viskaholm 2. På mötet kommer representanter från kommunen att berätta om planförslaget och svara 
på frågor. 

För dig som inte har möjlighet att delta på samrådsmötet kan du boka telefontid som finns på vår hemsida: 
www.boras.se/detaljplan/Viskaholm 2 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter senast den 26 februari via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-0656), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten 
att överklaga detaljplanen. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera 
eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna 
informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Leila Alves Bonnier, tel: 033-35 85 01, e-post: leila.alves.bonnier@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
Plankonsult Job van Eldijk, telefon: 010-6153317, epost: Job.van.Eldijk@ramboll.se  

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2021-01-19

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ 394 SBN 2020-12-17
BN2017-0656
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Ansökan om stöd till föreningen Ungdom 

Utvecklingscentrum 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge föreningen Ungdom 

utvecklingscentrum ett bidrag för sin lokal på 50 000 kr under 2021. Bidraget 

betalas ut under förutsättning att föreningen redovisar godkända 

årsmöteshandlingar från 2020 med tillhörande ekonomisk redovisning. 

Nämnden beslutar också att tillsätta en referensgrupp bestående av 

representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Centrum för 

kunskap och säkerhet (CKS) för att följa utvecklingen av verksamheten. 

Bidraget tas ur Nämndens förfogande då föreningen inte uppfyller grundkraven 

för att bli en bidragsberättigad förening enligt de nya bidragsreglerna. Beslutet 

är inte normgivande.         

 Ärendet i sin helhet 

Ungdom utvecklingscentrum är en förening där verksamheten riktar sig till barn 

och ungdomar mellan 7-25 år och har sin huvudsakliga verksamhet på Norrby. 

Man bedriver bland annat läxläsning, hemspråksundervisning men också 

undervisning i hur det svenska samhället fungerar. Det huvudsakliga budskapet 

är att stärka kunskaperna om demokrati, mänskliga rättigheter och alla 

människors lika värde. 

Man gör studiebesök hos svenska myndigheter, exempelvis räddningstjänst 

samt besöker även kommunen i många ärenden. Planer finns på att besöka 

polisen, muséer och många andra ställen för att vidga vyerna för barnen på 

Norrby.  

Föreningen har unga ledare med bra utbildningsbakgrund som förebilder. Alla 

är välkomna till föreningen oavsett bakgrund och föreningen följer Borås Stads 

värdegrund.  

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) samt Polisen i Borås har ett bra 

samarbete med föreningen och beskriver föreningen som ett gott exempel på 

hur unga ledare tar initiativ till en bättre levnadssituation för många barn och 

unga på Norrby. CKS tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 

representanter från Polismyndigheten i Borås är positiva till att bilda en 

referensgrupp tillsammans med personer från föreningen för att på nära håll 

följa utvecklingen.  
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Stadsdelen Norrby har beskrivits i många sammanhang och behöver ingen 

närmare presentation utifrån ett socioekonomiskt perspektiv. Det saknas heller 

inte fakta kring de utmaningar som finns kring olika hotbilder som 

gängkriminalitet, socialt utanförskap och framväxandet av ett parallellsamhälle.  

Ungdom utvecklingscentrum kan vara ett steg på vägen att motverka detta 

genom att tidigt skapa normer och värderingar som på sikt gör att fler 

människor finner tillhörighet och samhörighet med vårt samhälle och de 

värderingar vi står för.                

Beslutsunderlag 

1. Yttrande från Centrum för kunskap och säkerhet 

2. Yttrande från Polismyndigheten i Borås                           

Samverkan 

Samverkan har sket med Centrum för kunskap och säkerhet samt 

Polismyndigheten i Borås.  

Beslutet expedieras till 

1. ungdomutvecklingscentrum@gmail.com 

2. Centrum för kunskap och säkerhet 

3. Polismyndigheten i Borås 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Resultaträkning      

Intäkter 2019 utfall  2018 utfall    

Gåvor  2800  1800   

Studiecirkel  4000     

Medlemsavgifter 
Insamling till lokalhyra 

2500 
55 596 

 2050   

Summa  64 896  3850   

Kostnader  -  -   

Utrustning för lokalen  5000     

Resor  2500  1400   

Möteskostnader  3500  2600   

Lokalkostnader 
(Hyra) 

55 596     

Elkostnader 2400     

Idrottsanläggning 
Lundbyhallen 

7790     

Övriga kostnader 4000  2000   

Summa kostnader 78 786  6000   

      

Resultat  -13 890  -2150   

      



Ungdom Utvecklingscentrum i Borås 

Org nr: 802509-5459 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Kostnader betalades genom ekonomiska bidragandet insamling av styrelsen och föräldrar.  

• Föreningen har ett bankkonto som tillgång. 

• Kontorsutrustningar köptes in som begagnat.  

• Föreningen har inga skulder eller eget kapital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Balansräkning 2019    

Tillgångar Ing balans  Utg balans  

Bankkonto 35,07 679,37  

    

Summa tillgångar 35,07 679,37  

    

Eget kapital, skulder    

Lån  0 0  

Moms  0 0  

Summa  0 0  

Beräknat resultat  0 0  
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• Kostnader betalades genom ekonomiska bidragandet insamling av styrelsen och föräldrar.  

• Föreningen har ett bankkonto som tillgång. 

• Kontorsutrustningar köptes in som begagnat.  

• Föreningen har inga skulder eller eget kapital. 

 

Balansräkning 2018    

Tillgångar Ing balans  Utg balans  

Bankkonto 17,77 35,07  

    

Summa tillgångar 17,77 35,07  

    

Eget kapital, skulder    

Lån  0   

Moms  0   

Summa  0   

Beräknat resultat  0   
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Resultaträkning      

Intäkter 2019 utfall  2018 utfall  2017 
utfall 

 

Gåvor  2800  1800 2000  

Studiecirkel  4000     

Medlemsavgifter 2500  2050 1000  

Summa  9300  3850 3000  

Kostnader  -  - -  

Utrustning för lokalen  5000     

Resor  2500  1400   

Möteskostnader  3500  2600 1800  

Lokalkostnader 
(Hyra) 

55596     

El- kostnader 2400     

Idrottsanläggning 
Lundbyhallen 

7790     

Övriga kostnader 4000  2000 1400  

Summa kostnader 78786  6000   

      

Resultat  -71 486  -2150 -3200  
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• Denna tabell visar vad föreningen har fått in under året 2019. Kostander hittas under resultaträkningen.  
• Kostander betalades genom ekonomiska bidraganget av styrelsen och föräldrar.  

 

Balansräkning 2019    

Tillgångar Ing balans  Efter 6 mån  Utg balans 

Föreningskonto 2500 6800 0 

    

Summa tillgångar 2500 6800 0 

    

Eget kapital, skulder    

Lån  0 0 0 

Moms  0 0 0 

Summa  0 0 0 

Beräknat resultat  0 0 0 
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Ansökan från Borås Gif om socialt riktat bidrag till 

föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Borås GIF ett socialt riktat stöd 

under 2021 med 300 tkr, för 2022 ges 250 tkr och för 2023 ges 200 tkr. Arbetet 

på stadsdelen följs upp med täta mellanrum och en särskild rapport om 

utvecklingen av arbetet ska sammanställas varje år av föreningen.         

Ärendet i sin helhet 

Borås GIF har delar av sin verksamhet förlagd till stadsdelen Sjöbo i Borås, där 

den huvudsakliga verksamheten har varit fotboll under många år. På senare år 

har stadsdelen uppvisat ett antal utmaningar inom ramen för Välfärdsbokslutet. 

Mot bakgrund av bland annat detta så har Borås Stad kraftsamlat under en 

treårsperiod under benämningen Kraftsamling Sjöbo. En utmärkande faktor i 

stadsdelen är det låga föreningsdeltagandet i området. Borås GIF är den 

dominerande föreningen och en viktig aktör i området för att lyckas vända den 

negativa spiralen. Föreningen har två huvudgrenar, dels verksamheten på 

friluftsområdet Knektås som fungerar som navet i föreningen, och dels 

verksamheten på Sjöbovallen utmed Viskan. Verksamheten på Sjöbo har haltat 

betänkligt det senaste decenniet. Under 2021 kommer föreningens nya 

klubbstuga stå färdig och i ett försök att verkligen blåsa liv i verksamheten igen 

så känner föreningen att ”nu är det verkligen dags!”. Genom att inkludera fler 

människor vill föreningen utveckla Sjöbovallen till en Multiarena med många 

olika verksamheter. Fotboll, gymnastik, dans, innebandy för att nämna några.  

För att förverkliga detta vill föreningen ha ett ekonomiskt stöd under minst tre 

år för att satsningen ska ge effekt och också vara långsiktigt hållbar. 

Förvaltningen föreslår ett bidrag under perioden 2021-2023 på 750 tkr uppdelat 

på 300 tkr år 1, 250 tkr år 2 samt 200 tkr år 3. Föreningen åtar sig att skriva en 

särskild rapport om utvecklingen av arbetet på stadsdelen och skicka den med 

sin årsberättelse varje år. Under perioden hoppas föreningen på fler medlemmar 

och aktiviteter som ska göra att föreningen får bidrag utifrån de fastställda 

regler som är fastställda av Fritids- och folkhälsonämnden. En naturlig och nära 

samverkan med SISU under perioden är väsentlig för utvecklingen av både 

föreningen och stadsdelen.                 
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Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Borås GIF 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



BORÅS GIF 
ANSÖKAN SOCIALT RIKTAT BIDRAG

Framtidstankar

För att få verksamheten i hela föreningen att drivas framåt och utvecklas på ett positivt sätt, 
är tanken att nu ta ett omtag kring verksamheten som bedrivs med utgångspunkt från 
Sjöbovallen/Sjöbo Arena. 

Vi ser att det behövs en långsiktig ”injektion” av energi, framåtanda och utökad 
föreningsanslutning för att få även denna verksamhet att växa och breddas. 

Stadsdelen Sjöbo har historiskt och även i dagsläget en låg andel av befolkningen som är 
verksamma i någon form av föreningsaktivitet, detta vill vi ändra på, genom att på ett mer 
naturligt sätt, få stadsdelsbefolkningen att ansluta sig och på sikt engagera sig i föreningen. 

Detta skall ske genom att, på ett annat sätt än tidigare, informera om vad klubben kan 
erbjuda, vad invånarna på Sjöbo vill att klubben ska kunna erbjuda. Det innefattar alla åldrar, 
och ett flertal intressen, som kanske inte idag finns med utgångspunkt från Sjöbovallen.

Här gäller det att samverka med andra organisationer/föreningar/skolor och andra 
samhällsaktörer, som redan idag finns på stadsdelen. Det handlar om att ”inkludera” så 
många som möjligt för att få en bred uppslutning kring stadsdelens invånares utveckling och 
välmående. 

Som stadsdel är Sjöbo en ”socialt utsatt” stadsdel, med allt vad det innebär. Med en satsning 
i form av detta omtag, vill vi skapa, en över tid, hållbar utveckling för invånarna på Sjöbo, och 
därigenom undvika att stadsdelen riskerar att gå samma öde som Norrby och Hässleholmen 
gjort. Vi vill inte att det ska finnas tre stadsdelar i Borås som klassas som ”problemområde”.

Framtidsplan

Hur ska detta genomföras? Vad krävs för att åstadkomma ovanstående?

Ett internarbete i Borås GIF inleddes under hösten 2020, där det gjordes inventeringar om 
vad föreningen vill, vad vi har för verksamhet idag, hur ser det ut i respektive sektion; helt 
enkelt en ”interninventering”. 



Vi bildade 3 olika arbetsgrupper/utskott, med rubrikerna:

 Administrationsgrupp
 -Drift/anläggningsgrupp
 -Föreningsutveckling

De 3 grupperna ovan har haft ett antal möten, där uppgiften var att konkretisera möjligheter 
och hinder. Samstämmigt har de 3 grupperna kommit fram till nedan:

Vi inser/anser att föreningen Borås GIF skall vara en inkluderande aktör för stadsdelens 
utveckling och känsla av samhörighet. Det är också så att detta kräver personella resurser i 
form av anställd personal. Här är tanken att anställa en klubbchef/sportchef/projektledare 
för att utveckla/förädla verksamheten och stadsdelen. 

Nedan har vi specificerat i konkreta ”uppgifter/mål-syfte”, i dessa tankar. Vi har även 
specificerat ”tidsram” och ”hur”, för att så tydligt som möjligt specificera hur vi tänker att 
detta ska åstadkommas. Vi ser också att Borås Stad möjliggör denna satsning genom att 
ekonomiskt stötta detta nytänk.

ÖVERGRIPANDE FRAMTIDSTANKAR 
UPPGIFTER MÅL/SYFTE TIDSRAM* HUR?
Mer verksamhet på Sjöbo Fler föreningsaktiva 2021 Bred information 

och söka fler 
ledare

Sjöbo=Borås GIF Fler föreningsaktiva 2021-2023 Skapa ”vi på 
Sjöbo-känsla”

Samverkan skolan Fler föreningsaktiva 2021 och framåt Informera och 
samverka med 
skolan/skolorna

Samverkan andra 
föreningar/myndigheter och 
organisationer

Fler föreningsaktiva 2021-2023 Bjuda in till 
Informations-
träffar

Nya medlemmar Bli 1000 medlemmar. 
Grund till mer 
aktiviteter i och runt nya 
Sjöbovallen

2021-2023 Information och 
”ta plats” på 
stadsdelen.

Öppna upp Sjöbovallen gentemot 
stadsdelen Sjöbo

Fler föreningsaktiva och 
grund till mer aktiviteter 
i och runt nya 
Sjöbovallen

2021-2023 En ”öppen” arena

Arrangemang på Sjöbovallen Visa upp nya 
Sjöbovallen

2021-2023 Arrangera!

Inkludera fler Sjöbo-bor Motverka utanförskap 2021-2023 Knyta fler till 
Borås GIF – aktiva 
som ledare, 
medlemmar

*Avser en uppstartsfas baserat på åren 2021-2023. Under dessa år ska en stabil grund byggas, som 
på sikt successivt ska vara  ”självgående”



BORÅS GIF VILL MED DENNA ANSÖKAN

 Anställa en föreningsutvecklare
 Utveckla Sjöbo Arena till en välbesökt multiarena
 Utveckla våra befintliga verksamheter, fotboll, linedance, gymnastik, innebandy
 Öka antalet medlemmar i föreningen, Mål 1000 medlemmar 2023, idag 653 st
 Bidra till positiv stadsutveckling med fler aktivitetsmöjligheter runt Sjöbo Arena
 Starta nya verksamheter på Sjöbo Arena, t.ex. MTB, löpning, utegymnastik
 Ta aktiv del i skola och fritidsgård på Sjöbo
 Skapa förståelse av och engagemang i föreningsliv
 Fylla Sjöbo Arena med arrangerade och spontana verksamheter morgon – kväll

Hur

 Anställa en föreningsutvecklare/stadsdelsutvecklare (FU)
o För detta önskar vi ett socialt riktat bidrag som nivåmässigt till en början ligger högre 

än det som FOF i sina bidragsriktlinjer har anslagit men som över tiden/ i genomsnitt 
kommer ner till nivå med riktlinjer som är, och i de bästa världar inte behövs alls

 FU skall ha en tät och öppen dialog med FOF och redovisa resultat och utfall
 Aktiv dialog mellan FU, skola, fritidsgård, Samverkan Sjöbo
 Utökat samarbete med Borås Rhinos
 Strukturerad ledar-/tränarutbildning
 Informationsträff för föräldrar
 Delta och informera vid skolans föräldramöten
 Aktivt informera i medier, sociala medier och andra kanaler för att nå ut.
 Skapa och delta i arrangemang på/kring Sjöbo Torg

Borås GIF:s styrelse/

Ordförande: Thomas Almgren
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Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 

folkhälsonämnden januari-december 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter för januari – december 2020 och översänder den till 

Kommunstyrelsen.        

 Ärendet i sin helhet 

Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. 

Anledningen till detta är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror 

på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte Borås Stads medborgare kunnat 

välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den 

möjligheten funnits. 

 

Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under 

perioden januari-december 2020 är 154 stycken. Antalet inkomna felanmälan 

under den perioden är 149 stycken. 

 

Samma period under föregående år (januari-december 2019) kom det in 217 

stycken. Då fanns inte alternativet felanmälan. 

 

Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för 

merparten av de inkomna synpunkterna och felanmälan.                 

Beslutsunderlag 

1. 1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden 

januari-december 2020 

                      

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen  
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2020, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter har jämfört med samma period tidigare år minskat. Anledningen till detta 
är inte att det inkommit färre synpunkter, utan det beror på att vi infört felanmälan. Tidigare år har inte 
Borås Stads medborgare kunnat välja alternativet felanmälan när de skickat in synpunkter till Fritids- 
och folkhälsoförvaltningen via hemsidan eller appen, men sedan tidigare i år har den möjligheten 
funnits. 
 
Antalet inkomna synpunkter till Fritids- och folkhälsoförvaltningen under perioden januari-december 
2020 är 154 stycken. Antalet inkomna felanmälan under den perioden är 149 stycken. 
 
Samma period under föregående år (januari-december 2019) kom det in 217 stycken. Då fanns inte 
alternativet felanmälan. 
 
Likt tidigare år står Borås Stads kommunala badplatser och spår och leder för merparten av de inkomna 
synpunkterna och felanmälan. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2020 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Kommunala Badplatser 44 Nedskräpning/sophantering, parkering, trasiga bryggor 
samt trasig belysning vid badplatser. 

Idrottshallar/Idrottsplatser 44 Undermålig framkomlighet, trasig belysning, skadegörelse 
och nedskräpning ( exempel gropig väg fram till 
idrottshall) 

Spår och Leder 33 Belysning, nedskräpning, skyltar, trasiga föremål längs 
motionsspåren (exempel slocknad lampa vid motionsspår) 

Kransmossen/Kypegården 15 Skadegörelse, nedskräpning, öppettider ( exempel 
skadegörelse vid utegym) 

Badenheten 12 Öppettider, Tillgänglighet (exempel öppettider på 
Stadsparksbadet) 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

5 Synpunkter kring coronahantering, tillgänglighet (exempel 
önskemål om fler papperskorgar 

Förvaltningsövergripande 1 Övergripande coronahantering 

Totalt för förvaltningen 154  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Kommungemensamma 
kriterier 

Beröm jan-
dec 2020 

Fråga jan-
dec 2020 

Förslag jan-
dec 2020 

Klagomål 
jan-dec 2020 

Totalt jan-
dec 2020 

Bemötande 1 0 0 0 1 

Fysisk miljö 0 15 19 105 139 

Information 0 3 1 3 7 

Tjänster 1 3 2 1 7 

Totalt 2 21 22 109 154 

4 Ständiga förbättringar 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2020 infört funktionen "felanmälan" vilket har underlättat 
mycket av arbetet på anläggningsenheten. Många av synpunkterna som inkom innan vi införde 
funktionen felanmälan passade bättre som felanmälan och skulle hanterats på ett annat sätt. 
Nu när vi infört felanmälan kan vi med enkelhet beställa arbeten till utförare, få det åtgärdat samt få 
kvittens på att arbetet är utfört via Infracontrol. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2020 

138 16 154 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen  Förvaltningen har följt rutinen till större delen. En del 
av de lite mer komplicerade ärendena har inte 
besvarats i tid.  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

0 
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