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Svar på revisionsrapport från Stadsrevisionen Jämställdhet och mångfald i förenings- och kulturlivet
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att godkänna svar på
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har under 2017 beslutat om åtgärder för att
öka jämställdheten i föreningslivet i Borås. Exempel på det är digital
närvarorapportering och digitala ansökningar om bidrag. Det innebär dels att vi
kan mäta hur mycket kvinnor respektive män genererar i bidrag samt även hur
representationen ser ut på styrelsenivå. Mycket av arbetet med jämställdhet
handlar om att synliggöra skillnaderna inom olika idrotter/verksamheter och
därefter påverka genom dialog. I och med förändringarna finns nu verktygen
för att påbörja detta arbete.
Fördelningen av halltider sker som sagts tidigare i stora block där föreningarna
själva fördelar tiderna inom blocket. Fritids- och folkhälsoförvaltningen
kommer under 2018 att göra flera stickprov för att mäta fördelningen av
kvinnor/män som tränar i våra hallar och på våra planer.
Sedan 2003 har bidraget ”Socialt riktat bidrag” funnits. Bidraget syftar till att ge
extra medel till föreningar som verkar i eller vill starta verksamhet i de socialt
utsatta områdena som definieras av välfärdsbokslutet. Den stora flyktingvågen
under vintern 2015 och våren 2016 gjorde att Fritids- och
folkhälsoförvaltningen utökade sitt stöd till dessa föreningar så det skulle finnas
möjlighet för föreningarna att ta emot alla.
Våren 2015 ansökte Fritids- och folkhälsoförvaltningen om bidrag från
Arvsfonden för ett projekt för människor med funktionsnedsättning.
Målsättningen var att öka målgruppens fysiska och sociala hälsa genom
aktiviteter i Sjuhäradshallen. Bland annat startades en idrottsskola där man
kunde prova på olika idrotter.
Förvaltningen och RFSL har ett gott samarbete som går många år tillbaka.
Stödet till RFSL är viktigt ur ett HBTQIA-perspektiv och de senaste årens
Pride-festival i Borås har varit mycket uppskattad från fler håll. RFSL i Borås
blev Årets integrationsförening 2017 för sitt arbete med nykomlingar och stöd
till nyanlända.
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Verksamheten Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet har ett stort
fokus på en jämnare fördelning av resurser mellan könen då besökssiffrorna
totalt, som rapporten visar, inte ligger inom jämn könsfördelning 40/60. För att
uppnå förbättring har verksamheten infört ett systematiskt förändringsarbete
som vilar på statistik, arbetsmetoder och förhållningsätt. Statistik redovisas och
följs upp via Loggboken, ett nationellt uppföljningsverktyg inom KEKS
(Kvalitet och kompetens i samverkan, nationellt nätverk för kommunal
ungdomsverksamhet).
Bland annat genom Borås Stads sociala investeringsprojekt, En kommun fri
från våld – EKFFV, utvecklas nya arbetsmetoder och förhållningssätt. Ett led i
detta är att all personalen inom verksamheten har fått grundläggande
fortbildning om våldspreventiva metoder. Det finns vetenskapligt belagt att
generella våldspreventiva metoder och förhållningsätt ökar förutsättningarna
för trygga miljöer vilket bidrar till ökad jämställdhet. Andra verktyg/metoder
som används är machofabriken och makeequal.
Ur ett mångfaldsperspektiv fördelas verksamhetsresursen till stor del i de
socioekonomiskt svaga områdena. I dessa områden har verksamheten förlagt
flest av öppettimmarna. Den årliga brukarenkäten visar en stor mångfald bland
besökarna, exempelvis framgår att totalt sett anger 65 % att de har annan etnisk
bakgrund och 18 % anger att de har någon form av funktionsnedsättning.
Dagkoloniverksamheten i Sjömarken under sommarlovet når besökare från alla
hela Borås med olika bakgrund.
Beslutsunderlag
Stadsrevisionens rapport om jämställdhet och mångfald i förenings- och
kulturlivet
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2018-04-09.

Ida Legnemark (V)
Ordförande

Christer Lundberg (S)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2018-04-10.
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