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Uppdraget avseende utveckling av Mötesplatserna 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av utredningen kring 

mötesplatserna. Nämnden ser arbetet med att utveckla mötesplatserna som ett 

prioriterat område och ger förvaltningen i uppdrag att jobba vidare enligt 

förslaget.        

Ärendet i sin helhet 

 Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur 

mötesplatsernas verksamhet kunde stärkas. Hösten 2020 initierades arbetet 

utifrån syftet om att beskriva hur vi kan stärka mötesplatserna som arena och 

utveckla delaktighet, inkludering och medskapande arbetssätt med invånarna i 

centrum. Detta ska ske i samverkan med interna verksamheter och externa 

aktörer.  

Fritids- och folkhälsonämnden bedriver, på uppdrag av kommunfullmäktige, 

fem mötesplatser i Borås tätort. Det är Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats 

Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg. Mötesplatserna ska skapa 

förutsättningar för människor att mötas oavsett social bakgrund, 

könstillhörighet eller ålder och verka för att tillgodose människors rätt till 

delaktighet och inkludering samt information, kommunikation och service. 

Trenden i samhället är att både kommunal och statlig verksamhet centraliseras. 

Detta resulterar i att verksamheterna kommer längre från invånarna och blir 

därmed mindre tillgängliga. Utifrån detta fyller mötesplatserna en viktig 

funktion i att vara en plats i närområdet för kommunala aktörer och invånare 

att mötas. Detta är en viktig faktor för att bibehålla och stärka tilliten mellan 

invånare och det offentliga. Att göra invånare delaktiga i samhällsutvecklingen 

och att de tror på möjligheten om att forma och påverka sin egen framtid är en 

viktig faktor för individens mående men också betydelsefullt för bevarandet av 

demokratin.  

Hälsan i Borås är ojämlikt fördelad likväl som de livsvillkor människor lever 

under. Folkhälsomyndigheten beskriver med utgångspunkt i propositionen för 

social hållbarhet (2017/18:249) hur folkhälsan bör vara både god och jämlik, 

vilket innebär att invånare ska ha samma möjligheter till en god hälsa. Personer 

med lägre social position har ofta sämre hälsa på grund av att de ofta utsätts för 

många olika faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. Insatser behöver 
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riktas och anpassas utifrån människors olika förutsättningar. I regeringens 

långsiktiga mål för att motverka segregation 2018-2028 nämns bristen på 

samhällsservice i de socioekonomiskt utsatta områdena. Enligt freds- och 

utvecklingsforskare Abrahamsson (2015c, 2020) befinner vi oss i en 

samhällsomdaning. Globalisering och migration tillsammans med urbanisering 

sammanlänkar alltmer det lokala med det globala, vilket bidrar till förändrade 

förutsättningar för invånare och nationalstaten och skapar komplexa 

utmaningar. Ett sätt att ta oss an utmaningarna är att i större utsträckning se 

invånare som medproducenter för välfärden.  

Mötesplatserna fyller utifrån ovan en viktig funktion i att skapa förutsättningar 

för människor att mötas mellan generationer och social bakgrund samt verka 

för att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv. 

Mötesplatserna ska också uppmuntra till en bred samverkan mellan olika 

verksamheter, med de idéburna organisationerna samt ta vara på invånarnas 

engagemang. 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 

invånare i Borås. Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av 

hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Sammanfattningsvis föreslås denna utredning inga omvändande förändringar. 

De identifierade utvecklingsområdena i utredningen handlar till stor del om att, 

stärkas mötesplatsen som arena och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, 

inkludering och medskapande med invånarna i centrum, genom att förstärka 

och kvalitetssäkra arbetet på mötesplatserna. Detta med gemensamma krafter 

inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och andra aktörer inom Borås Stad 

och bland idéburna organisationer. Sex utvecklingsområden lyfts särskilt fram 

inom utredningen: 

 Samverkan kring informationsspridning på mötesplatserna och i 

närliggande områden 

 Tillgängliggöra och ökad kvalitén i medborgarservicen på 

mötesplatserna 

 Fler invånare görs delaktiga och medskapande i aktiviteter på 

mötesplatserna 

 Lika möjligheter till café 

 Arbeta mer systematiskt med aktiviteter för ökad trygghet, delaktighet, 

inkludering och icke diskriminering i närområdet 

 Tydliggöra och utveckla former för delaktighet och perspektivinsamling 

med invånarna 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion för att bygga relationer och skapa tillit 

till det offentliga systemet, vilket går i enlighet med kommunens uppdrag om 

att bevara och upprätthålla demokratin samt leva upp till likställighetsprincipen 

i kommunallagen. Förväntningarna på mötesplatserna är därmed höga. I 
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dagsläget finns inte förutsättningar i form av personalresurserna för att leva upp 

till förväntningarna. Samverkan och tillgång till rätt kompetens är 

grundläggande förutsättningar för framgångsrikt arbete. Mötesplatsens 

verksamhet behöver förstärka sin grundbemanning av personal med kompetens 

inom statsvetenskap.               

Beslutsunderlag 

1. Utredning om utveckling av mötesplatser 2021 

                                

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Bilaga 1 

Mötesplatsernas uppdrag   

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

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

resurser 

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan generationer och social 

bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att lära och påverka sina liv. 

Mötesplatsen verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

Målgrupp och geografisk avgränsning 

- Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet 

- Verksamheten är också anpassad för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- -Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning 

avseende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

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

Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 

erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  
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Social mötesplats

"Motor" för verksamhetsöverskridande samverkan

Medborgarservice

Öppettider: Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika 

målgrupper att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.  

Lokaler: Välkomnande och funktionellt. På utsidan ska det tydligt framgå vad mötesplatsen är 

och vem den är till för. Entrén är viktig samt ett välkomnande och en tydlighet för besökaren när 

den kommer in. En kafédel, en hörna för barn, ett mindre mötesrum och en större lokal behövs. 

Personella resurser: En bas med en likvärdig grundbemanning och stabil personalstyrka. 

Mötesplatserna bör bemannas med samma titlar och med liknande arbetsbeskrivning.  

Bemötande: Hur besökaren blir bemött är avgörande för om vi lyckas vara de mötesplatserna 

som vi önskar att vara. Det handlar framförallt om att se alla som kommer in. 

Social mötesplats 

Utveckla sociala sammanhang: Möjliggöra för boende att träffa andra samt erbjuda olika typer 

av sociala sammanhang. Kan både vara anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta 

tillvara på besökares engagemang.  

För alla i närområdet: Främja att människor i olika åldrar, olika social bakgrund och olika 

geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

Ta tillvara resurser: Mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan med verksamheter 

och idéburen sektor som överensstämmer med mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller 

verksamhet med högre kvalité.  

Plattform: Mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala verksamheter och de 

boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet 

som berör de boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

Medborgarservice 

Mötet: Det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och bekräftande sätt att möta 

besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som jobbar på mötesplatsen.  

Behovet: Innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala behovet. Ska finnas en 

kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa 

vidare, be att få återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

Strukturer: En struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina medborgare. Till 

exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga förvaltningar som har i uppdrag att 

relevant information når mötesplatserna och att frågor besvaras. 
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Bilaga 2 - Sammanställning av utvecklingsområden  

Vad vill vi uppnå? Säkerställa att invånarna får likvärdig information och service 
 

Utvecklingsområde 
 

7.2 Tillgängliggöra och öka kvalitén i medborgarservicen på mötesplatserna 

 Vad? Hur? Drivande Medverkande 

Öka samverkan och 
gemensamt 
ansvarstagande mellan 
förvaltningar 

Överenskommelser kring 
samverkan med andra 
förvaltningarna 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Vård- och äldreförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, 
Kulturförvaltningen och 
bostadsbolag 

Erbjuda socialrådgivning på 
mötesplatserna 

Knyta socialrådgivare till 
mötesplatserna 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen  

 

Vad vill vi uppnå? Säkerställa att invånarna får likvärdig information 

Utvecklingsområde  
 

7.1 Samverkan kring informationsspridning på mötesplatserna och i närliggande områden 

 Vad? Hur? Drivande Medverkande 

Rutiner för 
informationsflöde internt 

Handlingsplan för intern 
kommunikationsgrupp 

Kvalitet- och 
utvecklingsenheten 

Förenings- och anläggning, 
Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Rutiner för 
informationsflöde externt 

 Kvalitet- och 
utvecklingsenheten 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, Berörda 
förvaltningar 
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Vad vill vi uppnå? En bredd av aktiviteter som invånarna upplever vara meningsfulla att vara delta i 

Utvecklingsområde  
 

7.3 Fler invånare görs delaktiga och medskapande i aktiviteter på mötesplatserna 
 

 Vad? Hur?  Drivande Medverkande 

Utveckla medskapande 
arbetssätt kring de 
aktiviteter mötesplatserna 
själva håller i 

Framtagandet av matris för att öka 
förståelse av delaktighet hos 
personalen 

Kvalitet- och 
utvecklingsenheten  

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Applicera arbetssätten i 
mötesplatsernas verksamhet 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Möjliggöra för idéburna att 
vara medproducenter av 
aktiviteter på 
mötesplatserna 

Utveckla det pågående samarbetet 
kring integrationsfrämjande 
insatser 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Studiefrämjandet, Arbetarnas 
bildningsförbund, 
Nykterhetsrörelsens 
bildningsverksamhet, 
Medborgarskolan, 
Studieförbundet vuxenskolan 

Framtagandet av guide och avtal 
för nyttjande av lokaler och former 
för samverkan med idéburna 
organisationer 

Kvalitet- och 
utvecklingsenheten  

Förenings- och 
anläggningsenheten, 
Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, 
Idéburna organisationer 

Stärka samverkan med idéburna 
organisationer genom uppsökande 
verksamhet samt brygga mellan 
idéburna organisationer och 
mötesplatserna för att hitta 
gemensamma intresseområden 

Förening- och anläggning Kvalitet- och 
utvecklingsenheten 
Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, 
Idéburna organisationer 

Uppsökande verksamhet mot 
invånarna 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Arbetslivsförvaltningen, 
Idéburna organisationer 
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Vad vill vi uppnå? Mötesplatserna är en fysisk plats för invånare att mötas och delta i sociala sammanhang 

Utvecklingsområde  
 

7.4 Lika möjligheter till café 
 

 Vad? Hur? Drivande Medverkande 

Anpassning av de fysiska 
lokalerna 

Redan pågående Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 
 

 

Utöka bemanningen av 
mötesplatsernas café 

Bemanna med annan personal än 
mötesplatsens ”egen” 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 
 

Arbetslivsförvaltningen 
 

 

 

Vad vill vi uppnå? Ökad trygghet, delaktighet, inkludering och ickediskriminering bland invånare i närområden 

Utvecklingsområde  
 

7.5 Arbeta mer systematiskt med aktiviteter för ökad trygghet, delaktighet, inkludering och ickediskriminering i 
närområdet  
 

 Vad? Hur? Drivande Medverkande 

Anpassa och prova den 
våldpreventiva matrisen på 
områdesnivå 

Ta fram en pilotmatris med 
hjälp av områdesnätverk 
på Hässleholmen 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 

Kvalitet- och utvecklingsenheten,  
Aktörer från områdesnätverket 
på Hässleholmen  
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Vad vill vi uppnå? 
 

Invånarna ges makt och möjlighet att påverka sin situation 
Ökad tillit mellan invånarna och offentliga verksamheter 

Utvecklingsområde  7.6 Tydliggöra och utveckla former för delaktighet och perspektivinsamling med invånarna 
 

 Vad? Hur? Drivande Medverkande 

Tydliggöra på vilket sätt 
mötesplatserna som fysisk 
plats genom dess personal 
kan bidra till 
perspektivinsamling 

Konkretisera på vilket sätt 
mötesplatserna kan 
användas i 
perspektivinsamling och 
kommunicera ut detta till 
andra förvaltningar med 
flera   

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet 
 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Identifiera mötesplatsernas 
roll kopplat till befintliga 
forum som syftar till ökad 
delaktigheten och inflytande 

Tydliggöra syfte och 
målsättningar med befintliga 
forum för delaktighet och 
inflytande 
 
 

Kvalitet- och 
utvecklingsenheten 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet och externa 
aktörer 

Arbeta fram rutiner för hur 
mötesplatserna kan vara 
arenan för återkoppling av 
dialoger och 
perspektivinsamling 

Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet och 
externa aktörer 
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En utredning om hur vi kan stärka mötesplatserna som arena 

och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, inkludering 

och medskapande med invånarna i centrum  
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Utveckling av mötesplatser 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att utreda hur mötesplatsernas 

verksamhet kunde stärkas. Hösten 2020 initierades arbetet utifrån syftet om att beskriva hur vi 

kan stärka mötesplatserna som arena och utveckla delaktighet, inkludering och medskapande 

arbetssätt med invånarna i centrum. Detta ska ske i samverkan med interna verksamheter och 

externa aktörer.  

Fritids- och folkhälsonämnden bedriver, på uppdrag av kommunfullmäktige, fem mötesplatser i 

Borås tätort. Det är Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och 

Mötesplats Kristineberg. Mötesplatserna ska skapa förutsättningar för människor att mötas 

oavsett social bakgrund, könstillhörighet eller ålder och verka för att tillgodose människors rätt 

till delaktighet och inkludering samt information, kommunikation och service. 

Trenden i samhället är att både kommunal och statlig verksamhet centraliseras. Detta resulterar i 

att verksamheterna kommer längre från invånarna och blir därmed mindre tillgängliga. Utifrån 

detta fyller mötesplatserna en viktig funktion i att vara en plats i närområdet för kommunala 

aktörer och invånare att mötas. Detta är en viktig faktor för att bibehålla och stärka tilliten mellan 

invånare och det offentliga. Att göra invånare delaktiga i samhällsutvecklingen och att de tror på 

möjligheten om att forma och påverka sin egen framtid är en viktig faktor för individens mående 

men också betydelsefullt för bevarandet av demokratin.  

Hälsan i Borås är ojämlikt fördelad likväl som de livsvillkor människor lever under. 

Folkhälsomyndigheten beskriver med utgångspunkt i propositionen för social hållbarhet 

(2017/18:249) hur folkhälsan bör vara både god och jämlik, vilket innebär att invånare ska ha 

samma möjligheter till en god hälsa. Personer med lägre social position har ofta sämre hälsa på 

grund av att de ofta utsätts för många olika faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. 

Insatser behöver riktas och anpassas utifrån människors olika förutsättningar. I regeringens 

långsiktiga mål för att motverka segregation 2018-2028 nämns bristen på samhällsservice i de 

socioekonomiskt utsatta områdena. Enligt freds- och utvecklingsforskare Abrahamsson (2015c, 

2020) befinner vi oss i en samhällsomdaning. Globalisering och migration tillsammans med 

urbanisering sammanlänkar alltmer det lokala med det globala, vilket bidrar till förändrade 

förutsättningar för invånare och nationalstaten och skapar komplexa utmaningar. Ett sätt att ta 

oss an utmaningarna är att i större utsträckning se invånare som medproducenter för välfärden.  

Mötesplatserna fyller utifrån ovan en viktig funktion i att skapa förutsättningar för människor att 

mötas mellan generationer och social bakgrund samt verka för att människor ska få fler 

möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska också uppmuntra till en bred 

samverkan mellan olika verksamheter, med de idéburna organisationerna samt ta vara på 

invånarnas engagemang. 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet.  

Sammanfattningsvis föreslås denna utredning inga omvändande förändringar. De identifierade 

utvecklingsområdena i utredningen handlar till stor del om att, stärkas mötesplatsen som arena 

och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, inkludering och medskapande med invånarna i 
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centrum, genom att förstärka och kvalitetssäkra arbetet på mötesplatserna. Detta med 

gemensamma krafter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och andra aktörer inom Borås 

Stad och bland idéburna organisationer. Sex utvecklingsområden lyfts särskilt fram inom 

utredningen: 

 Samverkan kring informationsspridning på mötesplatserna och i närliggande områden 

 Tillgängliggöra och ökad kvalitén i medborgarservicen på mötesplatserna 

 Fler invånare görs delaktiga och medskapande i aktiviteter på mötesplatserna 

 Lika möjligheter till café 

 Arbeta mer systematiskt med aktiviteter för ökad trygghet, delaktighet, inkludering och 

icke diskriminering i närområdet 

 Tydliggöra och utveckla former för delaktighet och perspektivinsamling med invånarna 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion för att bygga relationer och skapa tillit till det 

offentliga systemet, vilket går i enlighet med kommunens uppdrag om att bevara och 

upprätthålla demokratin samt leva upp till likställighetsprincipen i kommunallagen. 

Förväntningarna på mötesplatserna är därmed höga. I dagsläget finns inte förutsättningar i 

form av personalresurserna för att leva upp till förväntningarna. Samverkan och tillgång till 

rätt kompetens är grundläggande förutsättningar för framgångsrikt arbete. Mötesplatsens 

verksamhet behöver förstärka sin grundbemanning av personal med kompetens inom 

statsvetenskap.  
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1 Inledning  

Fritids- och folkhälsonämnden bedriver, på uppdrag av kommunfullmäktige, fem mötesplatser i 

Borås tätort. Det är Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och 

Mötesplats Kristineberg. Mötesplatserna ska skapa förutsättningar för människor att mötas 

oavsett social bakgrund, könstillhörighet eller ålder och verka för att tillgodose människors rätt 

till delaktighet och inkludering samt information, kommunikation och service. Idag samverkar 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen med andra förvaltningar, bolag och civilsamhälle i olika 

omfattning på mötesplatserna.  

Trenden i samhället är att både kommunal och statlig verksamhet centraliseras. Detta resulterar i 

att verksamheterna kommer längre från invånarna och blir därmed mindre tillgängliga. 

Mötesplatserna fyller en viktig funktion i att vara en plats i närområdet där kommunala aktörer 

kan möta invånarna och att därmed bibehålla och stärka tilliten mellan invånare och det 

offentliga. Att invånare görs delaktiga i samhällsutvecklingen samt att de ges möjligheten om att 

forma och påverka sin egen framtid är betydelsefullt för hur de mår och för bevarandet av 

demokratin. Mötesplatserna har därmed en viktig roll i samhällsutvecklingen.   

2 Syfte   

Utredningen beskriver hur vi kan stärka mötesplatserna som arena och utveckla delaktighet, 

inkludering och medskapande arbetssätt med invånarna i centrum. Detta ska ske i samverkan 

med interna verksamheter och externa aktörer. För att utreda hur detta kan göras besvaras 

följande frågor:  

 Vad kan vi uppnå med olika insatser och utvecklingsarbeten?  

 Hur organiserar vi verksamheten?  

 Vad är våra olika roller och funktioner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, andra 
kommunala aktörer samt idéburna organisationer?  

 Hur skulle det märkas att vi stärker mötesplatserna och samarbetet?  

3 Teoretisk utgångspunkt 

Hälsan i Borås är ojämlikt fördelad, likväl som de livsvillkor människor lever under. Det finns 

idag tydliga kopplingar mellan ojämlika förutsättningar utifrån etnisk bakgrund, utbildning, 

socioekonomiska förutsättningar och i vilket område man bor i som invånare. Mötesplatserna, 

såväl som andra verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen har en viktig roll för att 

försöka utjämna dessa ojämlikheter genom att arbeta med främjande och förebyggande åtgärder 

på lång sikt, men också genom kompenserande åtgärder i nuläget.  

Folkhälsomyndigheten beskriver med utgångspunkt i propositionen för social hållbarhet 

(2017/18:249) hur folkhälsan bör vara både god och jämlik, vilket innebär att invånare ska ha 

samma möjligheter till en god hälsa. De beskriver att ”Hälsan i befolkningen formas genom ett samspel 

av faktorer som individen själv bär på, som arv, men även livsvillkor, levnadsförhållanden och levnadsvanor. 

Folkhälsan påverkas också av politiska beslut, samhällets organisation och resurser, och individers förutsättningar 
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att fatta beslut som gynnar hälsan och åldersstrukturen i befolkningen”. Då alla, enligt folkhälsopolitiken, 

ska ha samma möjligheter till en god hälsa och ett långt liv handlar inte bara folkhälsa om att 

befolkningens hälsa ska vara så god som möjligt, utan också vara jämlik fördelad mellan olika 

grupper. Personer med lägre social position har ofta sämre hälsa på grund av att de ofta utsätts 

för många olika faktorer som kan ha negativ inverkan på hälsan. Insatser behöver riktas och 

anpassas utifrån människors olika förutsättningar. Genom jämlika livsvillkor och resurser blir 

också hälsan mer jämlik (Folkhälsomyndigheten, 2021). 

I regeringens långsiktiga mål för att motverka segregation 2018-2028 nämns bristen på 

samhällsservice på de socioekonomiskt utsatta områdena. ”Myndighetsservicen är särskilt viktig för 

vissa grupper, t.ex. människor som har svårigheter med det svenska språket, personer med funktionsnedsättningar, 

de som är ekonomiskt utsatta eller för de som inte har tillgång eller inte använder internet” (Regeringskansliet, 

Kulturdepartementet, 2018, s. 20).  

”Brist på samhällsservice kännetecknar flera områden med socioekonomiska utmaningar. Skillnaderna mellan 

områdena är stora när det kommer till att erbjuda ett bredare utbud av offentlig och privat service. Att lyfta ut 

offentlig verksamhet i områden med socioekonomiska utmaningar är att öka rörelse mellan olika delar av staden. 

Detta tillgängliggör också samhällsservice för grupper som ofta har stora behov.” (Regeringskansliet, 

Kulturdepartementet, 2018, s. 55-56).  

Enligt freds- och utvecklingsforskare Abrahamsson (2015c, 2020) befinner vi oss i en 

samhällsomdaning. Globalisering och migration tillsammans med urbanisering sammanlänkar 

alltmer det lokala med det globala och en helt ny situation har uppstått där samhället har blivit 

alltmer heterogent. Statens roll förändras och dess moderna institutioner når inte längre ut till alla 

medborgare på ett likvärdigt sätt. Medan några befolkningsgrupper upplever det lättare att tillvarata 

sina livschanser och känna stark samhällstillhörighet upplever alltfler sig exkluderade och att de 

får allt svårare att påverka de beslut som har en direkt inverkan på deras vardagsliv. Utifrån detta 

pekar forskningen på vikten av att stärka samhällets kollektiva förmåga att skapa social tillit och 

social hållbarhet underifrån. Vi behöver också stärka de strukturer och förhållanden som har ett 

positivt inflytande över den lokala samhällsutvecklingen.  

Tilliten i Sverige är internationellt sett hög men forskningen menar på att det finns stora 

skillnader lokalt och särskilt på socioekonomiskt utsatta områden (Trädgård et.al 2013). Den 

fysiska närvaron är avgörande för att stärka den vertikala institutionella tilliten samt den 

horisontella tilliten hos invånarna (Putnam, 1996 & Abrahamsson, 2015). Att bygga relationer 

och skapat tillit till det offentliga systemet går även i enlighet med kommunens uppdrag om att 

bevara och upprätthålla demokratin samt leva upp till likställighetsprincipen i kommunallagen 

(KL 2017:725 Kap 2, 3 §). Kommuner och regioner ska behandla sina medlemmar lika, om det 

inte finns sakliga skäl för något annat.  

I det starkt inarbetade kommunala arbetssätt som föreligger ser den kommunala organisationen 

sig ofta som den huvudsakliga aktören för att producera välfärdstjänster. Olika former av dialoger 

med invånarna förekommer där synpunkter inhämtas från de som berörs av en fråga men 

kommunen ser sig ofta som den aktör som ska producera välfärden. I detta tankesätt skapar vi 

ofta service för invånare snarare än tillsammans med (Abrahamsson, 2020). På senare år har vi i 

större utsträckning börjat se omliggande aktörer, såsom civilsamhället, som en viktig aktör och 
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producent av välfärd. Det visar sig inte minst genom den Överenskommelse som skapades kring 

samverkan med civilsamhället i Borås. 

Med bakgrund av ovan så initierades det under hösten 2020 ett arbete för att möta de nya krav 

som samhällsomdaningen medför och stärka mötesplatserna som arena för att utveckla 

delaktighet, inkludering och medskapande.  

4 Metod 

Inledningsvis i arbetet fördes en dialog med berörda verksamhetschefer på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Detta i syfte att rama in uppdraget och skapa samsyn kring det 

utvecklingsarbete som skulle göras. Det skapades också en arbetsgrupp inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen med representanter från Förening- och anläggningsenheten, Enheten för 

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet samt Kvalitet- och utvecklingsenheten. 

Personerna från Kvalitet- och utvecklingsenheten hade uppdraget att driva utredningsarbetet. Att 

skapa en arbetsgrupp där flera verksamheter ingick var viktigt för att inkludera allas kunskap, 

perspektiv och skapa en samsyn.  

Arbetsgruppen har haft flera möten där de tillsammans skapat förståelse för de olika 

verksamheternas uppdrag, hur de relateras till mötesplatserna och hur arbetet med att stärka 

mötesplatserna skulle kunna se ut framöver. 

Det har också förts dialog med medarbetare inom respektive verksamhet. Bland annat har frågan 

om hur mötesplatserna kan stärkas och vilken roll övriga verksamheter har i detta ställts till 

enhetscheferna på mötesplatserna. Detta för att de bäst kan beskriva sin upplevelse av 

verksamheten samt dess behov och förutsättningar.  

I syfte att få idéburna organisationers perspektiv på hur de vill samverka med mötesplatserna och 

nyttja deras lokaler bjöds det in till ett möte. Få deltog, men det framkom ett behov av att 

tydliggöra hur och på vilket sätt organisationerna kan nyttja mötesplatsernas lokaler och samverka 

med mötesplatserna.  

För att beskriva hur syftet nås utifrån olika roller och verksamheter inom förvaltningen och i 

samverkan med idéburna organisationer kom arbetsgruppen tidigt i utredningen fram till att det 

fanns ett ömsesidigt beroende mellan utvecklingen på mötesplatsen och utveckling i närliggande 

område, då de båda delarna är beroende och påverkas av varandra. Dels är mötesplatsen en viktig 

arena som genom sin medborgarservice, fysiska mötesplats och aktör på området kan bidra till en 

positiv områdesutveckling. Samtidigt ökar mötesplatsens förutsättningar att stärkas som arena då 

många aktörer samverkar i kringliggande område.    

Beskrivning av roller inom Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter utgår från 

arbetsgruppens övertygelse om att områdesutveckling och utveckling av mötesplatserna går hand 

i hand. Med detta menar vi exempelvis att aktiviteter som rent fysiskt är placerade på 

mötesplatserna stärker mötesplatsernas egen verksamhet. 

Inom arbetsgruppen har vi sett en risk i att vi själva ska identifiera alla behov av 

utvecklingsområden och komma med lösningar för invånare eller samarbetspartners. För att 

försöka undvika detta i allt för stor utsträckning har fokus i utredningen legat på att lyfta 
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arbetssätt som bidrar till att skapa former för samverkan och gemensamt ansvarstagande. I detta 

ville vi tydliggöra hur vi kan nyttja våra respektive roller och verksamheter för att stärka 

mötesplatsen som arena och därmed också bidra till en stärkt områdesutveckling.  

Under pågående utredning har det också blivit tydligt att det redan pågår väldigt mycket 

utvecklingsarbete och samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningens enheter och med 

andra aktörer. Det har därför varit viktigt att beskriva pågående arbete. 

I utredningen nedan beskrivs först verksamheternas uppdrag och pågående arbete. Därefter följer 

de utvecklingsområden som identifierats. 

5 Verksamheternas nuvarande uppdrag inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

  Mötesplatsernas uppdrag  

Mötesplatsen ska skapa förutsättningar för människor att mötas mellan generationer och social 

bakgrund samt verka för att människor ska få fler möjligheter att lära och påverka sina liv. 

Mötesplatsen ska också uppmuntra till en bred samverkan mellan olika verksamheter, med de 

idéburna organisationerna samt ta vara på invånarnas engagemang. 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet.  

Mötesplatsen verkar för att tillgodose människors rätt till:  

 Information, kommunikation och service 

 Trygghet, trivsel och hälsa  

 Delaktighet och inkludering 

Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 

erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 

 

 Social mötesplats; möjliggöra för människor att träffas samt erbjuda olika typer av sociala 
sammanhang 

 Motor för verksamhetsöverskridande samverkan; Mötesplatsen ska uppmuntra till en 
bred samverkan mellan olika verksamheter, med den idéburna sektorn samt ta vara på 
medborgarens engagemang. 

 Medborgarservice; anpassas till det behov som finns i området och vara behjälpliga med 
olika former av samhällsservice 



Borås Stad 
Datum 

2021-05-10 
      

      
Sida 

9(24) 

 

Utveckling av mötesplatser 

Ta del av hela uppdraget i bilaga 1. 

 Förening- och anläggningsenhetens uppdrag 

För att stärka föreningslivet och andra aktörers verksamheter har Förenings- och 

anläggningsenheten en rad olika uppdrag. Bland annat arbetar verksamheten med:   

 Att administrera största delen av bidrag till stadens föreningar   

 Skötsel och drift av flera idrottsanläggningar och hallar samt bokning och uthyrning av 
dessa. Det är framförallt lokaler för barn- och ungdomsverksamhet som är i fokus men 
även privatpersoner och företag kan boka anläggningarna  

 Skötsel och utveckling av spår och leder 

 Skötsel och utveckling av de 24 kommunala friluftsbaden    

 Utveckling av aktivitetsplatser   

 Aktiviteter som ökar samverkan mellan förvaltningens verksamheter och föreningslivet 
(Överenskommelsen) 

 Stödja föreningar i utveckling, både vid bildande samt i löpande arbete 

 Samordning av nätverk för sociala föreningar och administratörer i större föreningar 

 Stöd och möjliggörande av certifiering till ”Säker och trygg kommun” 

5.2.1 Arbete kopplat till områdesutvecklingen 

Verksamhetens olika stödjande och utbildande aktiviteter samt stöd och hjälp i certifiering till 

”Säker och trygg förening” är arbetsområden som kan främja föreningslivet på olika geografiska 

områden, vilka i sin tur är viktiga samarbetsparter i områdesutvecklingen där mötesplatser är 

belägna. 

 Kvalitet- och utvecklingsenhetens uppdrag 

Enheten arbetar med förvaltningsövergripande uppdrag, stöd i verksamhetsutveckling och 

processleder uppdrag. Verksamheten ansvarar för: 

 Kommunikationsarbetet  

 Kvalitetsarbetet  

 Lokalt inflytande och landsbygdsutveckling  

 Överenskommelsen med idéburna organisationer  

 Kartlägga, följa upp, informera avseende invånarnas hälsa genom Välfärdsbokslutet 

 Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete  

 Utveckling av folkhälsoarbete genom lokalt arbete på områdena, drog- och 
brottsförebyggande arbete, hälsosamt åldrande, föräldraskapsstöd, suicidprevention och 
skadeförebyggande insatser 
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5.3.1 Arbete kopplat till områdesutveckling   

Kvalitet- och utvecklingsenheten arbetar förvaltningsövergripande i staden och anpassar 

arbetsformerna utifrån lokala behov. Utgångspunkten för arbetet är att skapa en jämlik hälsa. I 

det arbetet utgår man i så stor mån som möjligt från förutsättningar hos befolkningen och 

möjliga aktuella samarbetspartners. Enheten utför arbete som genererar metoder, aktiviteter och 

resurser i form av exempelvis projekt- och processledning till områdena där mötesplatser är 

belägna.  

Välfärdsbokslutet är det bokslut som statistiskt visar hur hälsan är fördelad i staden. 

Välfärdsbokslutet kan bidra till ökad förståelse för invånarnas hälsa, vilket i sin tur är en viktig 

förutsättning för att tillsammans hitta gemensamma utmaningar, lösningar och genomföra 

åtgärder med olika aktörer och invånare i staden och ligger till stor del till grund för de arbete och 

insatser som enheten arbetar med.  

På Hässleholmen, Sjöbo och Norrby finns redan idag ett tätt samarbete mellan lokala 

utvecklingsledare (Kvalitet- och utvecklingsenheten) och mötesplatserna. Tjänsterna är 

samfinansierade mellan Borås Stad och Hälsosjukvårdsnämnden Södra. I avtalet står bland annat 

att de ska arbeta lokalt i de områden (Hässleholmen, Sjöbo och Norrby) som enligt resultaten i 

välfärdsbokslutet behöver särskilda insatser för att minska skillnader i hälsa. I uppdraget står 

också att de ansvarar för att arbetet bedrivs utifrån regionala och kommunala styrande dokument, 

beslut och prioriteringar samt att de ska verka för att det lokala folkhälsoarbetet bedrivs på en 

strategisk och operativ nivå och i samverkan mellan olika nivåer, aktörer och verksamheter. 

De lokala utvecklingsledarna har en roll som gränsgångare mellan verksamheter och de knyter 

samman, driver och stöttar i gränsöverskridande arbete mellan och tillsammans med 

verksamheter. Genom att de arbetar förvaltningsövergripande, på olika nivåer i staden och deltar 

i många olika sammanhang får de god kännedom om vad som sker i staden och får därmed ett 

”helikopterperspektiv”. Detta perspektiv möjliggör att de kan brygga mellan verksamheter och 

främja samarbeten mellan olika aktörer, däribland mötesplatsen. Konkret innebär det att de 

bidrar till att mötesplatsen:  

 sätts i sammanhang för förebyggande arbete  

 knyts samman med både lokala och externa aktörer   

 knyts samman med övergripande arbetsområden i staden  

 får hjälp att anpassa och genomföra aktiviteter lokalt  

Att verka lokalt på ett område behöver inte endast betyda att man genomför aktiviteter lokalt. 

Det handlar också om att lyfta det lokala perspektivet på olika nivåer och i olika sammanhang i 

staden. Utvecklingsledarna gör detta genom att bland annat medverka vid samhällsplanering 

gällande detaljplaner, utveckling av aktivitetsplatser, parker och grönområden, i arbete med 

Socialt hållbart Borås och Effektiv Samordning För Trygghet (EST) samt andra processer och 

projekt med syfte att främja en positiv stadsutveckling.  

Utvecklingsledarna rör sig mellan olika arenor, såsom exempelvis skola, trossamfund, föreningar 

och öppen förskola. Rörelsen mellan olika arbetsplatser och arenor möjliggör goda 
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förutsättningar för relationsskapande och stor informationsinhämtning på olika nivåer, vilket 

möjliggör att de kan se saker och ting ur ett helikopterperspektiv.  

6 Beskrivning av verksamheten utifrån mötesplatsernas 

uppdragsområden  

Nedan följer en beskrivning av mötesplatsernas nuvarande verksamhet utifrån de tre 

uppdragsområdena medborgarservice, social mötesplats och motor för verksamhetöverskridande 

samverkan.  

 Medborgarservice 

Medborgarservicen syftar till att stötta medborgarna i frågor som de behöver ha vägledning i och 

innehållet anpassas efter invånarnas lokala behov. Medborgarservicen bidrar till att stärka det 

sociala kapitalet på de särskilt prioriterade områdena där mötesplatserna finns genom att bygga 

relationer och skapat tillit till det offentliga systemet. Det finns en skyldighet hos offentliga 

verksamheter i att nå ut med information till invånarna och medborgarservicen bidrar till detta 

och därmed människors rätt till likvärdig service. Många av invånarna som bor i mötesplatsernas 

närliggande områden nås inte av information som sprids på traditionellt sätt. Många ärenden 

inom statlig verksamhet hanteras exempelvis skriftligt och digitalt vilket bidrar till ett utanförskap. 

Detta ligger till grund för hur medborgarservicen är utformad.  

För att säkerställa att vi som kommun lever upp till våra serviceskyldigheter och att invånarna nås 

av den information de enligt lag har rätt till förs en regelbunden dialog med stadsjurist. Det har 

tagits fram riktlinjer för medborgarservice tillsammans med juristen för att säkerställa rättssäker 

och likvärdig hantering av ärenden på mötesplatserna. Riktlinjerna följs även upp tillsammans 

med juristen för att kvalitetssäkra medborgarservicen genom metodhandledning och 

ärendegenomgång. 

Idag erbjuds medborgarservice under specifika tider för att möjliggöra att personal kan stödja och 

hjälpa till. Arbetssättet man utgår ifrån är att ge medborgarna hjälp till självhjälp. Det betyder att 

man vägleder, förklarar och stödjer invånare i hur de ska göra eller vem de ska ta kontakt med. 

Hur stort behovet av medborgarservice är och i vilken mån man erbjuder service varierar mellan 

de fem mötesplatserna. På Hässleholmen och Norrby är efterfrågan av hjälp stort och därför sker 

den mesta medborgarservicen där. Omfattningen av medborgarservice beror delvis också på 

personalresurser.  

Insatser som görs inom medborgarservicen är bland annat kampanjer och informationsspridning 

om lokala aktiviteter och händelser som invånare kan ta del av eller vara delaktiga i, både lokalt 

med också inom staden i stort. Det ges möjlighet att förtidsrösta och mötesplatsen bidrar på olika 

sätt till spridning av samhällsinformation Exempel på annat stöd som erbjuds inom ramen för 

medborgarservice är möjlighet att låna dator, kopiera och skriva ut, hjälp med ifyllande av 

blanketter till statliga och kommunala verksamheter, hjälp med samtal till myndigheter.  

Uppdraget kring serviceskyldigheten till invånarna ligger hos alla förvaltningar. Genom 

Arbetslivsförvaltningen ansvarar Borås etableringscenter för vägledning inom ramen för 

flyktingmottagningen. I detta ansvarar de för medborgarservicen till nyanlända under deras 

etableringstid de första två åren. Efter etableringstiden erbjuder Arbetslivsförvaltningen 
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samhällsservice där de hjälper till med råd och information inom olika områden i kommunen. 

Den ges två timmar i veckan på Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta 

samt på Stadsbiblioteket och tillhandahåller endast service som innefattar vissa kommunala 

ärenden- ej försörjningsstödsärenden och ej myndighetsärenden som inte gäller kommunala 

verksamheter- dessa ärenden hänvisas till ansvarig myndighet.  

Inom verksamheten för mötesplatserna ser man ett glapp och ett behov mellan den 

medborgarservicen som Borås etableringscenter erbjuder i samband med flyktingmottagningen 

och samhällsservicen som erbjuds av Arbetslivsförvaltningen. Där täcker mötesplatserna glappet 

och det behovet med resurser inom ramen för medborgarservicen inom mötesplatsernas uppdrag 

och utifrån de förutsättningarna som finns försöker man tillgodose service som efterfrågas av 

invånarna i staden.  

Även bibliotekarierna inom Kulturförvaltningen arbetar till stor del idag med att svara på frågor 

och lotsa invånare vidare trots att de inte har ett formellt uppdrag med att arbeta med 

medborgarservice. Biblioteken är dock en viktig arena då det många gånger kan vara lättare och 

“lägre tröskel” för medborgare att ta hjälp av bibliotekarierna än söka upp olika typer av 

“hjälpcenter”.  

Mötesplatserna tar hjälp av skuld- och budgetrådgivningen inom Konsument Borås, 

Miljöförvaltningen i svårare ekonomiärenden. I medborgarservicen är mötesplatserna behjälpliga 

med att boka tid till skuld- och budgetrådgivningen för att besökare skall kunna få korrekt stöd 

med möjlighet att boka tolk på hemspråket vid behov. Det finns planer på att träffas 

kontinuerligt inom staden för att öka kunskapen och förståelsen kring detta. 

6.1.1 Betydelse av återkommande samma personer  

För att möta upp i frågor som invånare ger uttryck för att behöva hjälp med har mötesplatserna 

vid upprepade tillfällen tidigare bjudit in tillfälliga aktörer från stadens förvaltningar under 

begränsade tider. Detta har visat sig fungera mindre bra då många av besökarna hellre söker hjälp 

hos personer som de känner igen och har en upparbetad relation till. Det är en erfarenhet som 

behöver has i åtanke inför framtida organisering. Det är viktigt att sträva efter att det ska vara 

samma personer som finns tillgängliga, under återkommande tider på mötesplatserna. Utifrån 

detta perspektiv behöver det finnas en tillräckligt stor grundbemanning för att möta behov. 

 Social mötesplats  

Mötesplatsernas uppdrag i form av att vara en social mötesplats innebär att möjliggöra en allmän 

arena för invånarna att mötas och vara i sociala sammanhang. Invånarna erbjuds både 

sysselsättning och att prova på nya saker genom bland annat fysiska och kulturella aktiviteter. För 

trångbodda familjer fungerar mötesplatserna som ett extra “vardagsrum”.  

Aktiviteter som erbjuds baseras många gånger på efterfrågan av invånarna. Det anordnas bland 

annat olika typer av utomhusaktiviteter, föreläsningar, personalarrangerade cirklar (exempelvis 

stickning, virkning och teknik), bingo, språkcafé och läxhjälp. Läxhjälpen även kan ses som en 

form av medborgarservice för både barn och vuxna. Inom många familjer kan bristande 

språkkompetens och trångboddhet vara anledning till svårigheter med studier i hemmet.  
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Hur ansvarsfördelningen för arrangerande av aktiviteter ser ut varierar mellan de fem 

mötesplatserna utifrån lokalernas utformning, personalresurser samt driv, resurser och 

initiativtagande bland de idéburna organisationerna i kringliggande områden. Oftast arrangeras 

aktiviteterna av mötesplatsens egen personal. Ibland görs det dock tillsammans med idéburna 

organisationer och ibland genomför de idéburna organisationerna aktiviteter i egen regi.  

Mötesplatserna erbjuder till viss del utlåning av lokaler till kommunala verksamheter och 

idéburna organisationer även när den egna verksamheten är stängd. Förutsättningar för utlåning 

variera mellan de fem mötesplatserna. Möjligheten att låna är större på Hässleholmen och 

Kristineberg i och med att de har förhållandevis stora lokaler i jämförelse med de andra 

mötesplatserna. I dagsläget lånas de inte ut till privatpersoner. 

Samtliga mötesplatser erbjuder servering eller café som bjuder in till möte mellan människor. 

Caféernas utbud och storlek varierar i huvudsak beroende på lokalernas utformning och 

personalresurser. På Hässlehuset och Norrbyhuset är caféerna mer utvecklade vad gäller storlek 

och bemanning än på de andra tre mötesplatserna, även om enklare servering finns på samtliga. 

Idag bemannas caféerna av mötesplatsens egen personal och på Hässlehuset samverkar man även 

med Jobb Borås för att stärka upp i cafédelen. 

6.2.1 Pågående ombyggnationer  

Norrbyhuset har fått möjlighet att se över en anpassning av lokalen och utöka verksamheten med 

ytterligare en våning. Det skulle ge bättre förutsättningar för befintlig verksamhet och utökar 

möjligheterna för att samnyttja lokaler med civilsamhället och invånarna.  

Mötesplats Sjöbo ska ingå i Sjöbohuset, där projektering skall påbörjas med uppskattad 

preliminär start till sommaren 2021. Det generationsövergripande huset ska fyllas med kulturella, 

fysiska och sociala aktiviteter. För att förverkliga mötesplatsen och allaktivitetshuset ska den 

bedrivas gemensamt av mötesplats Sjöbo, där även Vård- och äldreförvaltningens mötesplats är 

inkluderad samt biblioteket, fritidsgården, medborgarlabbet och Föreningsalliansen.  

Även på Hulta går mötesplatsen in i ett huskoncept, där pågår ombyggnationen av Hultahuset i 

öppna ungdomsverksamhetens befintliga lokaler. Syftet är att skapa en åldersintegrerad 

verksamhet för invånarna där öppen ungdomsverksamhet, Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

mötesplats och en mötesplats för äldre kombineras. Dialog förs med Vård-och äldreförvaltningen 

om att eventuellt samlokalisera och samnyttja lokalerna.  

 Motor för verksamhetsöverskridande samverkan  

Som en del i att tillgodose människors rätt till delaktighet och inkludering arbetar mötesplatserna 

som motor för verksamhetsöverskridande samverkan. De ska därmed uppmuntra och initiera 

samverkan med kommunala verksamheter och idéburna organisationer som överensstämmer 

med mötesplatsernas värdegrund och som tillvaratar enskilda personers engagemang. 

Mötesplatserna kan ses som en länk och arena där kommunala verksamheter och invånare kan 

möts och därmed bidrar till att bevara och stärka tilliten mellan invånare och den offentliga 

verksamheten. 

Den samverkan som idag finns inom mötesplatsernas verksamhet och i kringliggande områden 

handlar till stor del om att arrangera aktiviteter för invånarna som bidrar till att ökad delaktighet, 
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social sammanhållning och kompensera för ojämlika livsvillkor. Mötesplatserna är då en aktiv 

aktör genom att personalen hjälper till vid arrangemang av själva aktiviteterna men också genom 

att vara en fysisk plats för utförandet. Exempel på aktiviteter man samarbetar kring är 

områdesdagar, Förebildsgalan och Norrbys Nobelfest, Trygghetsvandringar, torgkvällar och 

kvinnofester. 

6.3.1 Mötesplatserna som en del i arbetet med delaktighet i närliggande områden  

Mötesplatserna är som nämnt vid flertalet tillfällen en av många viktiga aktörer som arbetar för 

en positiv områdesutveckling. Man arbetar redan idag med att stärka tilliten mellan invånare och 

det offentliga och försöker göra invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen, genom att skapa 

förutsättningar för invånare att påverkan sin egen framtid. Idag arbetar personal på 

mötesplatserna och de lokala utvecklingsledarna (Kvalitet- och utvecklingsenheten) på olika sätt 

med att samla in synpunkter och behov från invånare. Detta görs i form av bland annat enkäter, 

förslagslådor och i diverse dialoger med framförallt idéburna organisationer. De senaste åren har 

det också förts dialoger direkt med invånarna. Nedan följer en beskrivning av befintliga 

organiserade forum där idéburna organisationer och invånarna är delaktiga. 

6.3.2 Områdesnätverk  

Totalt finns sju lokala Områdesnätverk, som är uppdelade utifrån geografiska 

upptagningsområden. Fem av dessa finns i områden där det också finns en mötesplats. Målet 

med nätverken är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos invånarna i Borås Stad 

och utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås”. Arbetet syftar till 

att skapa en helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer på området, både 

kommunala och regionala verksamheter samt civilsamhället. Syftet är också att få ett erfarenhets- 

och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område.  

I nätverken utbyter man information, genomför gemensamma aktiviteter och mobiliserar krafter 

tillsammans kring områden man ser ett gemensamt behov av. Ansvar för att sammankalla och 

hålla ihop nätverken variera mellan områdena enligt följande: 

 Norrby, Hässleholmen och Sjöbo: Verksamhetssamordnare mötesplatsen + Lokal 

utvecklingsledare, Kvalitet- och utvecklingsenheten 

 Hulta: Samordnare mötesplatsen + Fritidsutvecklare, Förenings- och anläggningsenheten  

 Kristineberg: Verksamhetschef mötesplatsen + Fritidsutvecklare, Förenings- och 

anläggningsenheten  

6.3.3 Boendemöten 

Boendemöten, även kallade ”medborgarmöten” är öppna för alla att delta i. Målgruppen är 

främst invånarna i respektive bostadsområde men mötena är även till för lokala verksamheter och 

idéburna organisationer. Hur formen för mötena ser ut och vilka aktörer som bär huvudansvaret 

för dem variera mellan de olika områdena. Grundläggande är dock att Borås Stad, Polisen och 

AB Bostäder samverkar. 
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6.3.4 Verksamheternas erfarenheter   

Inom Fritids- och folkhälsoförvaltningens verksamheter finns sedan tidigare erfarenheter och 

verktyg som syftar till att öka delaktighet bland invånarna.  

Projektet “Kraftsamling Sjöbo” pågick 2018- 2019. Syftet var att bidra till att utveckla Sjöbo till 

en mer attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ med rikt kultur- och 

fritidsutbud. Det handlade om att skapa förutsättningar för invånare att känna sig delaktiga i 

Sjöbos utveckling och vara delaktiga i stadens förebyggande arbete mot de sociala utmaningar 

som finns där. Att skapa förutsättningar för lokala initiativ drivna av invånare, företag, offentliga 

och idéburna aktörer att utvecklas och att det sker genom ett samskapande. En del i arbetet var 

att utveckla medborgarlabbet, vilket innefattar att utveckla det medskapande arbetssättet samt att 

erbjuda en fysisk miljö i syfte att möjliggöra invånar- och föreningsdrivna aktiviteter, möten, 

utställningar med mera. I arbetet har det också funnits flera tvärsektoriell arbetsgrupper däribland 

en förvaltningsövergripande styrgrupp i staden som bidragit och möjliggjort utvecklingsarbetet. 

Projektet resulterade i erfarenheter och modeller för arbetssätt som främjar delaktighet och 

medskapande bland invånarna. 

Under hösten 2020 påbörjades ett arbete på Norrby med målet att skapa en “Frisk och social 

hållbarhetsanalys”. Syftet är att skapa en arbetskultur som bygger på en gemensam 

kunskapsproduktion och ett gemensamt lärande samt stärka medborgarnas inflytande. Detta ses 

som ett komplement till de traditionella risk- och sårbarhetsanalyserna. Tillsammans med de 

boende vill man förstärka trivsel och underlätta så att alla kan ta tillvara på livschanser. Arbetet 

inkluderar kommunala förvaltningar, föreningar, studieförbund och invånare på området och leds 

av två externa processledare.  

I både Kraftsamling Sjöbo och pågående arbete på Norrby finns det erfarenheter att ta hänsyn till 

när arbetssättsätt formas för att göra invånare delaktiga och medskapande i det framtida arbetet 

kopplat till mötesplatserna.  

7 Identifierade utvecklingsområden  

För att visa på hur mötesplatsen kan stärkas redogörs för utvecklingsområden som tar sin 

utgångspunkt i invånarnas behov. För att mötesplatsen ska kunna verka och utvecklas som social 

mötesplats är det “fysiska rummet” viktigt liksom betydelsen av att det finns ett varierat och brett 

utbud av aktiviteter. Utgångspunkten för medborgarservice är att människor har rätt till 

information och likvärdig service från staden. I mötesplatsernas uppdrag om att vara motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan är relationer och samverkan inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och samverkan med andra aktörer en avgörande faktor. 

För att beskriva hur vi ska nå målbeskrivningen om att bygga en verksamhet som utgår från 

invånarnas delaktighet och behov är utgångpunkten att utvecklingen på mötesplatserna och 

utveckling i kringliggande områden är beroende och påverkas av varandra. Dels är mötesplatserna 

viktiga arenor som genom sin medborgarservice, fysiska mötesplats och aktör på området kan 

bidra till en positiv områdesutvecklingen. Samtidigt ökar mötesplatsernas förutsättningar att 

utvecklas som arenor, då många aktörer samverkar och på så sätt bidrar till positiv 

områdesutveckling.  
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Inom mötesplatsernas verksamhet pågår idag mycket arbete som går i linje med många av de 

föreslagna utvecklingsområdena som lyfts nedan. Denna utredning förstärker och belyser vikten 

av att fortsätta arbeta vidare med dem. 

Övergripande förutsättningar 

God samverkan och tillgång till rätt kompetens är grundläggande förutsättningar för 

framgångsrikt arbete med identifierade utvecklingsområden. I dagsläget varierar förutsättningarna 

för detta mellan de fem mötesplatserna. Överlag behöver mötesplatsernas övergripande 

verksamhet förstärkas med ökad kompetens i form av personalresurser som har en 

statsvetenskaplig utbildning eller liknande för att kunna kvalitetssäkra arbetet, omvärldsbevaka 

och ha ett helhetstänk för pågående arbeten. Detta behövs också för att förstärka mötesplatsens 

förutsättningar att vara en part som andra verksamheter kan samarbeta med samt för att de ska 

kunna utveckla sin verksamhet till att bli ännu mer medskapande.  

Idag finns lokala utvecklingsledare på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Förutsättningarna för att 

arbeta med utvecklingsområdena är därmed olika. Ska förutsättningarna vara mer lika behövs 

även lokala utvecklingsledare som driver arbete i upptagningsområde Hulta och Kristineberg.  

Det är även viktigt med en gemensam bild, inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, över vad vi 

vill uppnå med mötesplatsernas verksamhet gentemot andra förvaltningar, invånare och idéburna 

organisationer. En grundläggande förutsättning för framgångsrikt arbete är därmed god intern 

samverkan. 

 Samverkan kring informationsspridning på mötesplatserna och i 

närliggande områden  

För att säkerställa att invånarna i området nås av likvärdig information behöver samverkan kring 

informationsspridning vara ett prioriterat arbetsområde mellan verksamheter. Genom gemensam 

informationsspridning kan vi förenkla för invånarna att ta del av informationen och förstå den.  

Målet är att mötesplatsen i ännu större uträckning ska få kännedom om saker som är på gång i 

området och andra arenor såsom skola, förskola, föreningsaktiviteter med mera som berör 

invånarna. Genom att personalen på mötesplatsen får kännedom om vad som sker i området blir 

de mer förberedda och kan ge invånarna rätt vägledning. Med fördjupat samarbete kring 

informationsspridning når vi också ut bredare med de aktiviteter som vi erbjuder inom ramen för 

mötesplatsernas verksamhet. 

För att åstadkomma detta är förslaget att det ska finnas ett organiserat arbete med återkommande 

dialog och samverkan med fokus på information mellan berörda förvaltningar, Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens egna verksamheter och andra lokala aktörer för att samtliga aktörer ska 

hjälpas åt. Detta kan göras genom att klargöra och utveckla rutiner för hur vi skapar 

återkommande informationsflöde internt och externt. Informationsflödet bör finnas på olika 

nivåer, både övergripande där alla fem mötesplatsområden inkluderas samt lokalt kopplat till 

respektive mötesplats.  

Förslagsvis ansvarar Kvalitet- och utvecklingsenheten för att skapa dessa informationsforum 

genom att arbeta med en levande kommunikationsplan. Det pågår redan nu ett arbete där Fritids- 

och folkhälsoförvaltningens kommunikatör skapar en handlingsplan för en intern 

kommunikationsgrupp inom förvaltningen. Syftet med handlingsplanen är att lyfta upp och 
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synliggöra förvaltningens mångfald av verksamhetsområden och därmed kunna vara proaktiva i 

informationen ut till såväl externa som interna intressenter. Målsättningen är att flera inom 

förvaltningen ska kunna vara budskapsbärare till såväl extern som intern information inom sina 

egna enheter/verksamheter in i en förvaltningsgemensam kommunikationsgrupp.   

 Tillgängliggöra och öka kvalitén i medborgarservicen på mötesplatserna 

För att säkerställa att vi som offentlig verksamhet lever upp till kravet om att invånarna ska nås 

av likvärdig information och service behöver kommunen ta ställning till i vilken omfattning och 

med vilken kvalité vi är skyldiga att erbjuda medborgarservice.  

Upplevelsen inom mötesplatserna är att det finns ett stort behov av medborgarservice och att 

detta behov ökar i takt med ökad kännedom hos invånarna om medborgarservicen, 

mötesplatsernas tillgänglighet utifrån närhetsprincipen och de generösa öppettiderna. 

Bemanningen räcker i dagsläget inte alltid till utifrån den ambitionsnivå man har utifrån de 

identifierade behoven. I dialog med Borås etableringscenter har det varit störst inflyttande av 

nyanlända på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Många har även flyttat in på Kristineberg och 

Hulta.  

Mötesplatserna skulle kunna stärkas genom att tillgängliggöra och öka kvalitén i 

medborgarservicen ytterligare. Kompetensen hos personerna som ger medborgarservice måste 

vara anpassad utifrån den ambitionsnivå som finns och som erbjuds. Svårare uppgifter som 

exempelvis hjälp med digitala ärenden till statliga myndigheter kräver högre kompetens. Den 

kompetens som finns inom mötesplatsernas verksamhet idag räcker inte för att möta högre krav 

än vad som idag erbjuds.  

Uppdraget om serviceskyldigheten finns hos alla förvaltningar men det ökade behovet av 

medborgarservice har skapat dialog mellan förvaltningarna utifrån att flera har identifierat ett ökat 

tryck på ärenden i medborgarservicen. Det pågår dialog kring medborgarservicen i staden och 

fortsatt dialog förväntas utveckla detta arbete inom ramen för Social hållbart Borås.  

Som en del i det pågående arbetet upprättade under början av 2020 överenskommelser mellan 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Vård- och 

äldreförvaltningen och AB Bostäder kring hur samverkan kan utvecklas för att tillgodose 

invånarnas behov. Dessa överenskommelser ska årligen uppdateras. Planerade 

samverkansinsatser som har koppling till medborgarservice är bland annat:  

 Att utveckla det digitala innanförskapet tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen 

och Kulturförvaltningen inom samverkan med ”Digidel”  

 Utbildning i samhällsorientering tillsammans med Arbetslivsförvaltningen  

 Att utveckla arbetet på mötesplatserna med utgångspunkt i att Borås är finskt 

förvaltningsområde tillsammans med Vård- och äldreförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen och Kulturförvaltningen  

En annan del som kan utvecklas för att stärka medborgarservicen är att det finns tillgång till 

socialrådgivning på mötesplatserna. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har det nu beslutats att 

det ska tillsättas två socialrådgivare. Förslaget är att de kommer ha sin utgångspunkt på 

Hässleholmen och Norrby men även bemanna de andra områdena till viss del. 
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 Fler invånare görs delaktiga och medskapande i aktiviteter på 

mötesplatserna 

Ambitionen är att det ska finnas en bredd av aktiviteter som invånarna upplever vara 

meningsfulla att delta i.  

Utöver att vara ett fysiskt rum för invånarna ska mötesplatsen sträva efter ett varierat och brett 

utbud av aktiviteter. Utbudet av aktiviteter och antalet besökare är två faktorer som är beroende 

av och påverkar varandra. I syfte att nå ännu fler invånare behöver vi arbeta för ett breddat utbud 

av aktiviteter och bli medvetna om vilka grupper vi inte når idag. Vi behöver också göra invånare 

delaktiga i att anordna aktiviteterna, då detta i sig på sikt kan bidra till ökat antal aktiviteter. 

Genom att verksamheten formas i ännu större utsträckning tillsammans med invånare kan 

verksamheten bli attraktiv för fler. 

7.3.1 Utveckla medskapande arbetssätt kring de aktiviteter mötesplatsen själv håller i  

Aktiviteterna på mötesplatsen behöver utgå från invånarnas behov, något som mötesplatserna 

redan idag strävar efter. Idag skapar vi dock mycket aktiviteter för invånarna och invånarna är 

delaktiga i utövandet av aktiviteter men inte i att vara med och skapa aktiviteterna. Mötesplatsen 

behöver i sina egna planerade aktiviteter sträva efter att i större utsträckning även involvera 

invånarna i att också själva vara initiativtagare till aktiviteterna och leda dem. Den öppna 

ungdomsverksamheten har goda erfarenheter från detta när de utgår från principen “tillsammans 

med” ungdomar i alla steg i verksamheten. Bland annat mäter man “ungdomsproducerad tid”. 

Ett liknande arbetssätt skulle kunna utvecklas och användas när mötesplatserna samordnar och 

arrangerar aktiviteter. Ett sätt att sträva mot detta skulle kunna vara att följa upp 

“invånarproducerad tid”.  

En förutsättning för att lyckas med detta är god förståelse och att det finns en gemensam bild av 

olika nivåer av delaktighet och medskapande inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Ett 

förslag på hur de medskapande arbetssätten kan utvecklas är att ta fram ett verktyg/matris som 

kan fungera som ett hjälpmedel för att tydliggöra inom vilken grad av delaktighet arbetet bedrivs 

idag och hur arbetet inom mötesplatsernas egen verksamhet kan utvecklas. För att matrisen ska 

bli ett användbart verktyg och att det ska komma igång en lärandeprocess skapas den med fördel 

tillsammans med personal på mötesplatserna. Kvalitet- och utvecklingsenheten tar förslagsvis 

huvudansvaret för utveckling av matrisen. Mötesplatserna ansvarar sedan för att driva arbetet 

med att applicera arbetssätten i verksamheten. Att utöka personalstyrkan är en förutsättning för 

att kontinuerligt driva arbetet inom verksamheten och klara denna kvalitetshöjning av arbetssätt. 

7.3.2 Möjliggöra för idéburna att vara medproducenter av aktiviteter på mötesplatserna  

Nuvarande personalresurser inom mötesplatserna innebär begränsade möjligheter i att hålla egna 

aktiviteter. Det finns också svårigheter med att arrangera utomhusaktiviteter samtidigt som 

lokalerna ska vara öppna för medborgarservice och caféverksamhet. För att möjliggöra ett 

breddat utbud av aktiviteter behöver samverkan med idéburna organisationer och andra aktörer 

utvecklas. Mötesplatsen kan vara den fysiska platsen för aktiviteten och stödja med kringliggande 

service. Idéburna organisationer skulle kunna ses som medproducent för aktiviteter i ännu större 

utsträckning, vilket automatiskt skulle innebära att invånarna involveras i utförandet.  
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Föreningar och organisationer är en viktig aktör för att nå invånarna, då många av dem besitter 

ett stort förtroendekapital. Många gånger känner invånare större tillit till sin förening än offentlig 

verksamhet. Speciellt i de områden där tilliten till offentliga verksamhet bevisat sig vara lägre.  

Föreningsengagemanget och de upparbetade relationerna mellan mötesplatserna och 

föreningarna varierar för olika områden. Detta gör att förutsättningarna för samarbete med 

civilsamhället skiljer sig mycket åt mellan de fem områdena. Exempelvis finns det många 

föreningar som aktivt arbetar för områdesnyttan tillsammans med mötesplatsen på Hässleholmen 

medan det på Sjöbo är betydligt färre. Behovet av att stärka och samordna samarbetet med 

civilsamhället finns dock på samtliga mötesplatser. 

Utveckla pågående samverkan kring integrationsfrämjande insatser  

Just nu pågår ett arbete, inom ramen för ett integrationsprojekt, för att utveckla samverkan 

mellan mötesplatserna och Studiefrämjandet, Arbetarnas bildningsförbund (ABF), 

Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet (NBV), Medborgarskolan och Studieförbundet 

vuxenskolan (SV). Detta i syfte att kvalitetssäkra de integrationsfrämjande insatserna som 

efterfrågas på mötesplatserna som exempelvis språkcaféer och teknikstöd. 

Guide för nyttjande av lokaler  

På mötesplatserna uttrycks ett behov av att tydliggöra hur mötesplatsens lokaler kan nyttjas av 

idéburna organisationer och invånarna. Detta bottnar i en osäkerhet i prioritering av lokalutlåning 

och i vilka man ska samarbeta med. För att förenkla och tydliggöra detta behövs en guide och 

avtal för lån av lokaler. Guiden ska tydliggöra hur idéburna organisationer kan få tillgång till 

lokaler och hur mötesplatsen ska prioritera mellan olika former av samarbeten och aktiviteter. 

Erfarenheter från Kraftsamling Sjöbo visar på behov hos invånarna om att kunna nyttja lokaler 

för eget bruk som exempelvis kalas men också möjligheten att skapa aktiviteter som bidrar till 

positiv områdesutveckling.  

Guiden ska förslagsvis:  

 Beskriva vad vi vill uppnå med samarbete  

 Visa på olika samverkansformer  

 Tydliggöra hur invånare och föreningar ska få tillgång till lokaler i mötesplatsen  

 Prioritering av aktiviteter i mötesplatsens lokaler (förtydligande kring hur man ska förhålla 
sig till och prioritera kring aktiviteter öppna för ”alla” invånare kontra föreningsaktiviteter 
för medlemmar)  

 Tydliggöra grundläggande kriterier för nyttjande av lokaler  

Avtalet ska förslagsvis:  

 Beskriva grundläggande kriterier och regler för nyttjande av lokaler  

Brygga mellan idéburna organisationer och mötesplatserna  

För att bredda antalet besökare och aktiviteter kan samarbetet med idéburna organisationer 

utvecklas. Ett sätt för att åstadkomma detta är att aktivt arbeta för att ”brygga” mellan idéburna 

organisationer och mötesplatsens verksamhet. Detta görs företrädesvis genom uppsökande 

verksamhet mot föreningar och mötesplatserna för att visa på de gemensamma intresseområdena, 
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både mellan organisationerna/föreningarna och mötesplatsen men också organisationerna/ 

föreningarna emellan. Exempelvis kan kunskapen om vad mötesplatsen kan erbjuda i form av 

bland annat lokaler förmedlas till organisationer samtidigt som organisationernas behov och 

önskan om att bidra i områdesutvecklingen kan lyftas.  

Förslagsvis är Förenings- och anläggningsenheten den verksamhet som huvudsakligen bryggar 

mellan mötesplatserna och idéburna organisationer då de redan idag har väl upparbetade 

relationer med organisationerna. På de områden där det finns lokala utvecklingsledare (Kvalitet- 

och utvecklingsenheten) har även de en roll i detta. Genom att Förening- och 

anläggningssenheten och Kvalitet- och utvecklingsenheten bryggar mellan verksamheterna stärks 

mötesplatsens roll i att vara en motor för verksamhetsöverskridande samverkan.  

För att kunna brygga mellan verksamheterna är det viktigt att Förenings- och anläggningsenheten 

har god kännedom om mötesplatsens verksamhet och goda relationer med personalen. Detta kan 

skapas på ett naturligt sätt genom deltagande i gemensamma sammanhang i områdena, såsom 

boendemöten och områdesnätverk. Ett förslag är också att förlägga vissa utbildningar och möten 

med föreningar på mötesplatserna.  

Uppsökande verksamhet mot invånare  

För att nå nya invånare i ett första skede behöver information spridas på andra sätt än de 

traditionella. Ett arbetssätt för att nå fler skulle kunna vara att arbeta mer uppsökande mot 

invånarna. Förslagsvis ansvarar mötesplatserna själva för uppsökande verksamhet men det görs 

tillsammans med exempelvis Arbetslivsförvaltningens stadsdelsvärdar och med de idéburna 

organisationer som har intresse i att ta den rollen. Ska de idéburna organisationerna ta en aktiv 

roll är det dock inte självklart att det ryms inom organisationens ordinarie verksamhet och 

ekonomi, vilket kan innebära att det behövs en plan för finansiering.  

Just nu pågår ett samarbete på Sjöbo där Hemgården tar rollen i att vara en aktiv uppsökande 

part för initiativ i området. Det är en förlängning av det arbetssätt som utvecklades inom 

Medborgarlabbet i projektet Kraftsamling Sjöbo. Kulturskolan på Hässleholmen har testat att 

arbeta uppsökande och har goda erfarenheter av detta som resulterat i ökat deltagande bland barn 

och unga.  

 Lika möjligheter till café 

Att ha ett ordentligt café förstärker möjligheterna att använda mötesplatsen som “vardagsrum” 

och ger en låg tröskel in då man inte behöver komma dit med ett ärende. Fika är många gånger 

också en viktig del när det anordnas aktiviteter. Caféerna beskrivs därmed som hjärtat i 

mötesplatsen och för den verksamhet som bedrivs, vilket belyser vikten av att det finns tillräckligt 

stora caféer att tillgå för invånarna på samtliga mötesplatser. Det är också där mötena mellan 

olika verksamheter i huset sker, mellan besökare i olika åldrar, kön och kulturer.  

Det finns behov av att stärka fyra av mötesplatsernas caféer vad gäller storlek och bemanning 

(alla förutom Hässlehuset).  

Anpassning av lokaler  

Redan idag finns ambitionen att bygga ut och utöka cafédelen på Hulta och Sjöbo där den är 

mindre utvecklad. Även en utökning av cafédelen på Norrby diskuteras när lokalerna anpassas för 
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verksamhet på två våningar. På Kristineberg finns de fysiska förutsättningarna för att bedriva café 

men på grund av bristande personalresurser har man idag endast ett mindre utbud av servering i 

samband med aktiviteter.  

Utöka bemanning av mötesplatsernas café 

Med hänsyn till att det redan idag finns begränsade personalresurser inom mötesplatsernas egen 

verksamhet bör man prioritera hur personalen nyttjas på bästa sätt. Ett sätt att frigöra tid från 

mötesplatsens egen personal är att samverka med Jobb Borås för att stötta upp i bemanningen av 

caféerna på alla mötesplatserna, likt samverkan på Hässlehuset.  

 Arbeta mer systematiskt med aktiviteter för ökad trygghet, delaktighet, 

inkludering och ickediskriminering i närområdet  

I syfte att nå det övergripande målet om ökad trygghet, delaktighet, inkludering och icke-

diskriminering pågår ett arbete på Hässleholmen med att utveckla en områdesmatris. Matrisen 

syftar till att tydliggöra och utveckla det trygghetsfrämjande arbetet på hela området. Tanken är 

att medvetet och systematiskt arbeta med att synliggöra vilka aktiviteter som är inkluderande och 

bidrar till ökad trygghet och vad som kan utvecklas ytterligare i samverkan mellan aktörer på 

området.  

Matrisen används redan idag i mötesplatsens egen verksamhet men skall göras som ett 

pilotprojekt där aktörer på hela Hässleholmen inkluderas för att öka samverkan kring 

trygghetsfrämjande insatser på områdesnivå. Under hösten planeras att mötesplatsen tillsammans 

med utvecklingsledare (Kvalitet- och utvecklingsenheten) och aktörer i Områdesnätverket arbetar 

fram denna matris anpassad på områdesnivå. Pilotprojektet avser att undersöka om metoden är 

användbar för att i så fall också testa den på övriga områden. 

 Tydliggöra och utveckla former för delaktighet och perspektivinsamling 

med invånarna  

Då mötesplatsen stärks genom en positiv utveckling i närliggande områden lyfts även detta 

utvecklingsområde som handlar om att tydliggöra och utveckla former för återkommande dialog 

och perspektivinsamling på områdesnivå, där mötesplatsen är viktig aktör och arena.  

Utgångspunkten är att det är viktigt att invånarna upplever att de kan påverka sin egen situation 

och framtid och att de känner tillit till den offentliga verksamheten men även till människor i sitt 

närområde.  

För att möjliggöra invånarnas delaktighet i samhällsplaneringen och utvecklingen behöver det 

finns former för dialog och perspektivinsamling. För att lösa komplexa utmaningar krävs också 

ett gemensamt ansvarstagande i samhällsutvecklingen av både invånare, idéburna organisationer 

och offentlig verksamhet. För att vi som stad ska kunna ta ansvar för våra åtaganden krävs ett 

förvaltningsövergripande arbete med gemensamt ansvarstagande, där staden ser sig som en av 

flera aktörer i arbetet. 

Tydliggöra på vilket sätt mötesplatsen som fysisk plats genom dess personal kan bidra 

till perspektivinsamling  
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Vi behöver konkretisera och kommunicera på vilket sätt mötesplatsen kan användas för 

återkommande perspektivinsamling. Exempelvis kan detta vara genom klotterplank där invånarna 

kan delge sina tankar, personalen ställer frågor till besökare samt att personalen systematiskt 

fångar upp och dokumenterar tankar och initiativ kring behov av utveckling i området som 

uttrycks av besökare.  

Identifiera mötesplatsens roll kopplat till befintliga forum som verkar för ökad 

delaktighet och inflytande  

En viktig och kanske avgörande del i utvecklingen av det medskapande arbetssättet är 

återkoppling av information. Förslagsvis är mötesplatsen den fysiska platsen för återkoppling av 

resultat. Även områdesnätverk och områdesdagar är viktiga arenor.  

För att kunna identifiera mötesplatsens roll i befintliga forum behöver syfte och målsättning med 

dessa förtydligas, exempelvis boendemöten utifrån perspektiven:  

 bygga tillit  

 göra perspektivinsamling 

 göra invånare engagerade i förändringar  

Därefter behöver man arbeta fram rutiner för hur mötesplatserna kan vara själva arenan för 

återkoppling. I och med mötesplatsernas fysiska placering kan de fungera som det fysiska 

”skyltfönstret”, så som Medborgarlabbet fungerar på Sjöbo. Exempelvis kan det innebära en 

anslagstavla där pågående arbete beskrivs i form av resultat från medborgardialoger med mera. 

Viktigt är att personalen är uppdaterade om vart man står i pågående arbete så att de kan 

återkoppla rätt information till besökare.  

Pågående arbete kopplat till utvecklingsområdet  

Parallellt med denna utredning pågår ett arbete med att bygga upp en struktur inom staden för 

Sociala hållbart Borås. Syftet är att stärka förutsättningar för jämlika villkor och hälsa och tre 

områden har identifierats. “En god start i livet”, ”Bostäder och närmiljö” samt ”Förutsättningar 

för arbete”. I det arbete som håller på att formas ska det beskrivas hur områdesutvecklingen i de 

särskilt prioriterade områdena förstärker och förenar de stadengemensamma aktiviteterna på 

områdesnivå.  

Bilden illustrerar arbetet som pågår inom ramen för Socialt hållbart Borås. 
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Med utgångspunkt i att invånarna är med och själva beskriver utmaningarna och kommer med 

eventuella lösningar behöver vi hitta ett strukturerat arbetssätt för att koppla det lokala 

medskapande arbetet med det centrala arbetet inom Socialt hållbart Borås. Hur detta ska göras 

behöver utformas tillsammans med ansvariga inom Socialt hållbart Borås. En del av detta är det 

pågående pilotarbetet på Norrby, ”Frisk- och social hållbarhetsanalys”.  

Utifrån förvaltningens uppdrag kring folkhälsoarbetet och det förvaltningsövergripande arbetet 

kring Överenskommelsen är Kvalitet- och utvecklingsenhet en viktig möjliggörare i det praktiska 

arbetet kopplat till mötet med invånarna och överföring av kunskap på olika nivåer i staden. 

8 Slutsats 

Utredningen har beskrivit hur verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar och 

samverkar idag, pågående utvecklingsarbeten, behov av nya utvecklingsområden samt de 

förutsättningar som krävs för fortsatt arbete med att stärka mötesplatserna.  

Utvecklingen på mötesplatserna och i närliggande områdena är beroende och påverkas av 

varandra. Dels är mötesplatserna viktiga arenor som genom sin medborgarservice, fysiska 

mötesplats och aktör på området kan bidra till en positiv områdesutvecklingen. Samtidigt ökar 

mötesplatsernas förutsättningar att utvecklas som arenor, då många aktörer samverkar och på så 

sätt bidrar till positiv områdesutveckling. Vidare skiljer sig förutsättningarna åt mellan de fem 

mötesplatserna utifrån vilket område de ligger i och vilka personalresurser de har att tillgå i den 

egna verksamheten och i samarbetet för områdesutvecklingen. Det kommande arbetet inom 

utvecklingsområdena behöver till viss del gälla alla mötesplatser, samtidigt som det behöver 

finnas utrymme för lokala anpassningar inom respektive mötesplats.  

Mötesplatserna fyller en viktig funktion för att bygga relationer och skapat tillit till det offentliga 

systemet, vilket går i enlighet med kommunens uppdrag om att bevara och upprätthålla 

demokratin samt leva upp till likställighetsprincipen i kommunallagen. Förväntningarna på 

mötesplatserna är därmed höga. I dagsläget finns inte förutsättningar i form av personalresurser 

för att leva upp till förväntningarna.  

Samverkan och tillgång till rätt kompetens är grundläggande förutsättningar för framgångsrikt 

arbete. Mötesplatsens verksamhet behöver förstärka sin grundbemanning av personal med 

kompetens inom statsvetenskap för att kunna kvalitetssäkra arbetet, omvärldsbevaka och ha ett 

helhetstänk för pågående arbeten. Detta behövs också för att förstärka mötesplatsens 

förutsättningar att vara en part som andra verksamheter kan samarbeta med samt för att de ska 

kunna utveckla sin verksamhet till att bli ännu mer medskapande. 

En tillräcklig grundbemanning på mötesplatsen kan inte ersättas av tillfällig personal och 

förstärkning från andra verksamheter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Det skulle inte ge 

samma kvalitet i varken arbetet med mötesplatsernas verksamhet eller i den långsiktiga 

områdesutvecklingen. Både Förenings- och anläggningsenheten och Kvalitet- och 

utvecklingsenheten har dock viktiga roller i att stödja mötesplatsernas verksamhet med arbetssätt 

som bidrar till utveckling. Däribland hjälpa till med kunskapshöjande insatser, processledning, 

brygga mellan verksamheter för att främja goda relationer och samverkan med andra aktörer.  
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Sammanfattningsvis föreslås denna utredning inga omvändande förändringar. De identifierade 

utvecklingsområdena i utredningen handlar till stor del om att, stärkas mötesplatsen som arena 

och utveckla arbetssätt som främjar delaktighet, inkludering och medskapande med invånarna i 

centrum, genom att förstärka och kvalitetssäkra arbetet på mötesplatserna. Detta med 

gemensamma krafter inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och andra aktörer inom Borås 

Stad och bland idéburna organisationer. 
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Ansökan om socialt riktat bidrag till 

föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2021 

Byttorps IF 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utöka stödet till Byttorps IF med 

63 500 kr med anledning av att föreningen förlänger sin sommarverksamhet 

med 3 veckor. Om stöd erhålles från Sparbanksstiftelsen minskas bidraget med 

motsvarande summa.         

Ärendet i sin helhet 

Byttorps IF har tidigare fått bidrag för sin lägerverksamhet på sommaren, se 

Dnr FOFN 2020-00207 3.6.7.2, med 120 000 kr. På grund av pandemin har 

föreningen identifierat ett behov av att förlänga sommarverksamheten med tre 

veckor till sex veckor totalt. Föreningen tar ett stort ansvar i området och har 

också ett samarbete med Norrby IF för att hämta upp barn på Norrby och 

transportera dem till Byttorps IP. Förvaltningen är oerhört positiv till den här 

typen av samverkan mellan föreningar då det främjar ett gott föreningsklimat 

och flera valmöjligheter för de boende i området.                

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Byttorps IF, byttorpsif@gmail.com 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



	 	 


KOMPLETTERANDE	ANSÖKAN	”SOCIALT	RIKTAT	BIDRAG”	2021	

Borås	den	10	mars	2021	

Vi	vill	inledningsvis	tacka	FoF	för	det	stora	stöd	vi	få:	under	flera	år	för	vår	barn-	och	
ungdomsverksamhet,	främst	då	i	samband	med	våra	Sommar-	och	Fotbollsläger.	

Vi	känner	dock	nu,	med	anledning	av	det	jobbiga	”Coronaläget”	vi	levt	i	under	e:	år,	a:	vi	får	ta	Gll	
y:erligare	grepp	och	satsningar	för	a:	leva	upp	Gll	det	idro:sliga	och	sociala	ansvar	vi	så	gärna	vill	
göra,	genom	nedanstående	satsning.	

UTÖKNING	AV	LÄGERVERKSAMHETEN	2021	-	Fokus	rörelse/hälsa/integraMon/värdegrund	

BAKGRUND	
I	och	med	det	läge	som	nu	råder,	har	vi	som	så	många	andra	idro:sKöreningar,	tvingats	a:	dra	ner/ändra/
helt	stoppa	både	tränings-	och	tävlingsverksamheten	i	alla	våra	fyra	verksamheter,	fotboll,	handboll,	pingis	
och	moGon.	
-	Vi	märker	nu	när	vi	får	”starta	om	igen	i	en	restrikGv	form”	a:	vi	tappat	flera	av	de	ungdomar	som	
egentligen	inte	har	idro:en	som	huvudintresse,	utan	mer	se:	det	som	e:	socialt	sä:	a:	träffa	kamrater.	
	-	Vi	ser	även,	bl.a.	genom	vår	FriGdsgård,	e:	nyvaknat	intresse	hos	andra	barn/ungdomar	som	inte	varit	
med	i	idro:sverksamheten	Gdigare,	a:	komma	Gll	oss	och	vara	utomhus	på	e:	helt	annat	sä:.	
-		Vi	tror	också	a:	antalet	barn/ungdomar	som	pga	Coronaläget	inte	kommer	a:	kunna	resa	hem	Gll	sina	
hemländer	eller	på	annan	semester,	och	blir	kvar	hemma	mer,	ökar.	
Alla	dessa	grupper	försöker	vi	nu	samla	genom	a:	erbjuda	en	meningsfull	kostnadsfri	”drop-in-verksamhet”	
med	”hälsa,	social	samvaro	och	e:	bra	värdegrundstänk”	som	fokus	på	både	By:orps	IP	och	Norrbyvallen/
Norrbyhuset.	
Vi	kommer	alltså	aR	dubblera	antalet	lägerveckor	i	sommar,	från	tre	Mll	sex	veckor.	DeRa	innebär	aR	vi	
kommer	aR	ha	öppen	lägerverksamhet	under	nästan	hela	Sommarlovet,	v.	24-25-26	och	29-30-31	samt	
via	FriMdsgårdens	personal	v.	32	och	räknar	med	aR	samla	mellan	50	-	100	barn	och	ungdomar/dag	under	
även	i	år	”Coronavänliga	former”.		
DeRa	på	både	ByRorps	IP	och	på	Norrbyvallen/Norrbyhuset.	

Vi	börjar	även	a:	redan	eQer	Påsk	starta	upp	”öppet-hus-verksamhet”	varje	lördag	på	BIP	(dagGd),	där	alla	
kan	vara	med	i	en	mängd	akGviteter,	både	”idro:sliga	och	kulturella”.	Här	är	också	syQet	a:	träna	upp	
By:orps	IF´s	egna	äldre	ungdomar	i	ledarskap	och	hur	vi	jobbar	med	barn/ungdomar,	så	de	kan	hjälpa	Gll	
under	Sommarlovet.	

Till	dessa	extra	tre	veckor	har	vi	även	ansökt	om	y:erligare	8	st	Feriearbetare	(vi	har	10	st	v.	24-26)	och	
verksamheten	är	i	princip	samma	som	under	den	första	perioden	men	med	något	förkortade	dagar;	
Under	lägren	där	vi	ger	deltagarna	en	lä:are	lunch/mellanmål,	varvar	vi	fysiska	akGviteter	med	
föreläsningar	och	värdegrundsarbete	där	bl.a.	Sport	for	You	och	Rädda	barnen	är	mycket	uppska:ade	
partners.		



Inbjudan	Gll	lägren	går	ut	på	fyra	olika	språk	–	svenska	–	engelska	–	arabiska	och	somaliska	och	delas	ut	på	
alla	våra	skolor	i	upptagningsområdet	(By:orp,	Hestra	Midgård,	Särla	och	Montesorio/Malmen).	

DENNA	UTÖKNING	AV	LÄGERVERKSAMHETEN	ÄR	DOCK	HITTILLS	OFINANSIERAD	MEN	VI	SÖKER	BIDRAG	
BL.A.	DÅ	GENOM	SPARBANKSSTIFTELSEN.	

Med	utgångspunkt	från	ovanstående	utökning	av	verksamheten	äskar	vi	följande	medel	för	dessa	tre	extra	
veckors	verksamhet;		

EKONOMI	
SubvenGonering	av	luncher		 	 	 15	dagar	á	12	kr	x	75	barn		 13500	kr	
Transporter	mellan	Norrby	och	By:orp		 	 hyra	av	minibuss	 10000	kr	
Två	st	huvudledare	som	utbildar,	coachar	ideella	ledare,	 fast	arvode	16000	kr	x	2	 32000	kr		 	
feriearbetare	samt	leder	verksamheten	
Material,	kulturbesök,	hyra	av	lek/spelutrustning	m.m.	 	 	 		8000	kr	 	 	
	 	 	 	 	
TOTALT	ÖNSKAT	STÖD	 	 	 	 	 63500	kr	

Övriga	kostnader	som	mat,	inbjudningar,	marknadsföring,	utbildning	av	feriearbetarna,	soc.	kostnader	m.m.	
täcks	av	egna	medel,	VGIF/SISU	(Barn	och	ungdomsmedel)	och	sponsorer.						

Skulle	vi	erhålla	medel	från	ex.	SparbanksGQelsen	kommer	vi	i	samråd	med	er	a:	minska	e:	ev.	stöd	från	er.																																																																																							

Borås	21-03-10	

För	By:orps	IF		 	
Jan	Björklund
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Ansökan om projektbidrag från RFSL Sjuhärad 

avseende Borås Pride 2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge RFSL Borås 20 000 kr i 

arrangörsbidrag för digital Pride 2021.         

        

 Ärendet i sin helhet 

RFSL Borås har anordnat Pride-festival i Borås sedan 2016. Själva Pride-

kortegen går mellan Knalleland och Borås city och har under årens lopp samlat 

tusentals deltagare. Pride-festivalen är dock mer än så. RFSL har ordnat 

seminarier och workshops kopplat till människors lika rättigheter och 

möjligheter samt haft utställningar mm i centrala Borås.  

I och med pågående situation med Covid-19 har föreningen beslutat att även 

Pride 2021 blir helt digital.  

Att genomföra en Pride är av stor vikt inte minst på grund av den stora 

psykiska ohälsan som under pandemin blir extra tydlig hos RFSL. Vikten av att 

kunna ta del av del av de aktiviteter som en digital Pride erbjuder är av största 

vikt för många människor.  

Föreningen ansökte från början om ett stöd på 70 000 kr för att genomföra en  

Digital  Pride 2021 . Förvaltningen föreslår ett stöd på 20 000 kr.               

               

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan och komplettering                         

Beslutet expedieras till 

1. info@boras.rfsl.se 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Fritid- & Folkhälsonämnden 2021-02-24 
Borås Stad 
 
 
 
 

ANSÖKAN OM PROJEKTBIDRAG 
 
Projekt: Borås Pride 2021 
Sökande: RFSL Sjuhärad 
 
 
 
 
 
 
 

Bakgrund 
 
Sedan starten 2016 har RFSL Sjuhärad arrangerat Borås Pride. 2021 är det dags för det 
sjätte året i rad som det arrangeras. Ett projekt som behandlar ämnen som ligger i linje med 
RFSL Sjuhärads övriga verksamheter, arbetet kring människors lika värde, rättigheter, 
skyldigheter oavsett vem du är som person, ursprung, kön, sexuell läggning, hudfärg, 
funktionsvariation, könsidentitet och uttryck, såväl lokalt, nationellt som internationellt. 
Projektet har sedan starten arrangerats i centrala delar av Borås.  
 
 
 
 
 
 

RFSL Sjuhärad 
 
Föreningen är en av 34 lokalavdelningar under riksförbundet RFSL och är idag en av landets 
största lokalavdelningar. Föreningen startade 1971 och har sedan dess utan avbrott fortsatt 
med sin verksamhet. Föreningen arbetar redan idag med en rad olika sociala aktiviteter 
såsom: transcafé, ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, newcomers. 
 
Alla dessa sociala mötesplatser är till för personer som på något sätt identifierar sig med 
någon av grupperna eller som på något annat sätt vill bidra med sin kunskap, tid och kraft. 
Detta förväntas också leda till att fler personer känner att de såväl kan stanna kvar som flytta 
till regionen, med grund i den öppna hållning inom kommun och region, att de både kan bidra 
och engagera sig i sociala projekt och arbeten som bl.a arrangören arrangerar.  
 



Vision 
 
RFSL Sjuhärad ser att vi med Borås Pride 2021 kan arbeta och verka utifrån olika 
infallsvinklar. Vi vill samla enskilda personer, verksamheter, näringslivet, offentliga aktörer 
och föreningar i Sjuhärad till en öppen folksamling och uppmuntra till ett öppet klimat som 
synliggör, ifrågasätter och bryter skadliga beteenden, fördomar och diskriminering som 
genomsyrar samhället och vilka konsekvenser de har specifikt för hbtqi-personer. 
 
 

● Vi skall verka för öppenhet och synliggörande, hbtqi-personers intressen i samhället 
och vara en del i det ledande arbetet med attitydförändring och normkritik. 

● Vi skall verka för att förbättra den personliga och sociala situationen samt verka för 
saklig upplysning internt i föreningen såväl som externt i till exempel samarbeten, 
nätverk och gentemot allmänhet. 

● Vi skall vara en ledande, drivande och öppnande organisation inom hbtqi-frågor i 
samhällets alla delar och visa upp detta dels genom att arrangera Borås Pride.  

● Vi skall arbeta för att alla människor skall ges lika rättigheter, möjligheter och 
skyldigheter oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck. 

● Vi skall arbeta för att bekämpa fördomar och förtryck av hbtqi*-personer. 
 
 
Vi ska under 2021 tillgängliggöra vår verksamhet såväl digitalt som fysiskt för att på det sättet 
nå och angå en större grupp hbtqi-personer i och utanför vårt område. 
 
Borås Pride vill se en ökning av den sociala tillväxten för Sjuhärad. Utifrån detta arbetar 
arrangören med ett av projektets huvudsakliga syften: att öka öppenhet, delaktighet och 
inkludering av alla människor och trycka på vikten av arbete med allas lika värde i fokus. 
 
Vi vill också att Borås Pride ska vara glädje och där minnen av nya människor, bekantskaper 
och fördjupad kunskap leder till långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för alla människor 
och specifikt för hbtqi-personer. 
 
Arrangemanget kommer att utveckla och skapa mervärde för besöksnäringen och bidra till en 
positiv utveckling av de kreativa näringarna samt bidra till en positiv utveckling för och 
tillsammans med civilsamhället i vårt upptagningsområde Sjuhärad. 
 
Gemensamma värdeord för Borås Pride utgår ifrån RFSL Sjuhärads arbete och innefattar 
bl.a, queer, öppenhet, tillgänglighet, inkluderande, fortbildande och glädje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Utveckling 
 
Sedan starten 2016 har vi märkt av en tydlig ökan av medvetenheten av arrangemanget 
bland allmänheten och vi upplever en allt större efterfrågan av arrangemanget för var år som 
gått. Detta är självklart glädjande att allmänheten tar till sig Borås Pride och det arbete vi 
lägger ned tillsammans med våra ideella funktionärer och det budskapet som arrangemanget 
bär med sig. 
 
Vi märker tyvärr också av en parallell utveckling som ökar för vart år vilket är dels den 
allmänna negativa tonen i samhället mot hbtqia-personer i form av fysisk som psykisk 
misshandel till vardagliga glåpord etc. Men vi märker även av det mer organiserade arbetet 
mot hbtqia-communityt i form av högerextrema åsikter från grupper i samhället. 
 
Med ett starkt stöd från allmänheten ser vi framemot en sjätte upplaga av Borås Pride och 
siktar mot ett stundande 10-års jubileum om några år.  
 
 
 
 
 

Utfall 2020 / Covid-19 
 
Planerandet av ett Borås Pride startar när ett tar slut. Detta innebär att när pandemin var ett 
faktum våren 2020 hade vi redan planerat och satt ett innehåll för ett ordinarie Borås Pride 
vilket vi fick planera om för att kunna genomföra.  
 
Detta innebar att vi nästan uteslutande genomförde en digital variant av Borås Pride 2020 
med undantag för några fysiska sammankomster som höll sig inom de restriktioner som 
gällde för tidpunkten. Att ha planerat om till en nästan helt digital variant har varit lärorikt och 
nyttigt eftersom vi själva inom föreningen inte besitter de kunskaper som krävs för ett sådant 
typ av genomförande. 
 
Vi fick bl.a ta till mer teknisk expertis än i vanliga fall för att få projektet genomförbart. Trots 
de tvära kasten så visar resultatet att vi med en digital variant fick möjlighet att nå ut till 
betydligt fler personer än vid ett ordinarie Borås Pride vilket också är ett huvudsyftena, att nå 
ut till en bred allmänhet med våra budskap. Att vi hellre hade velat se ett ordinarie Pride med 
Pride Park och Pride Parad är naturligt men den digitala varianten 2020 gick utmärkt. 
 
Detta visar även vikten på att genomföra ett Borås Pride överhuvudtaget, med eller utan 
pandemi. För oavsett om vi har en pandemi eller ej så kvarstår alltid behovet av ett Borås 
Pride som lyfter dessa viktiga frågor. När det gäller våra sakfrågor och hbtqi-personers 
utsatthet så är det tyvärr något som ökat under pandemin, till största del beroende på den 
isolering som breder ut sig i samhället med gällande restriktioner och rekommendationer. Då 
är det extra viktigt att vi ändå kan nu ut till denna målgrupp, om än digitalt.  
 
Trots utebliven parad och park summerar vi nu budgeten för Borås Pride 2020 vilket 
resulterar i ett minusresultat på -74635:- . Största anledningarna till resultatet är minskade 
intäkter vad det gäller bidrag och sponsringsmedel. Se bifogad budget. 



Genomförande 2021 
 
Inför årets upplaga av Borås Pride planerar vi att genomföra den till största del som en digital 
variant, likt förra året med sändningar från våra sociala kanaler. Förra året utgick vi från 
Hemgården med sändningar, storbildsskärm, café och prideshop. 
 
Genom digitala sändningar planerar vi för att visa och bjuda in till: 
-föreläsningar 
-boksamtal 
-utställningar 
-intervjuer 
m.m.  
 
Likt förra året planerar vi även fysiska aktiviteter, såsom bl.a konstutställning, 
konstinstallation där allmänheten har möjlighet att delta och ungdomsaktiviteter, i de 
omfattningar som tillåts enligt rådande rekommendationer. Om pandemin mot förmodan 
skulle trappas ned och en lättnad av restriktionerna skulle ske finns möjlighet från 
arrangörens sida att vända om till en mer fysisk variant.  
 
Vi följer alltid utvecklingen och följer myndigheternas restriktioner och rekommendationer 
som utfärdas och har med kort varsel möjlighet att ställa om. Vi har genomfört 
arrangemanget fem gånger tidigare vilket gett oss erfarenhet, kunskap men också god inblick 
i förfarandet och proceduren kring genomförandet av ett sådant arrangemang. 
 
Vi har valt att förlägga Pride till Borås - huvudsakligen i centrala delar av staden - av olika 
anledningar, bland annat; 
- för att kommunikationerna till Borås från hela vårt upptagningsområde är relativt goda 
- en stor del av vår medlemsbas är bosatta i staden 
- genom att verka i centrala delar har vi närheten till butiker, de större lokala 
kulturinstitutionerna, caféer och restauranger, hotell med mera, vi ser detta som en 
förenklande fördel i vårt arbete. 
- som arrangör har vi vårt säte (kontor) i Borås vilket är en logistisk fördel 
- för många kommuninvånare är de centrala delarna en relativt neutral plats, mindre kodad till 
boende och mer kodad till gemensamma offentliga miljöer vilket vi tror bidrar till en ökad 
tillgänglighet och ökad känsla av att alla faktiskt är välkomna att delta och medverka i 
arrangemanget, oavsett var du bor. 
 
Vi ser det som viktigt att samarbeta aktivt med aktörer som driver sitt lokala engagemang på 
olika platser och ser också den centrala placeringen som ett sätt att låta personer från olika 
hörn av regionen att mötas på en plats som under arrangemanget också är deras 
gemensamma, i de fall fysiska möten är tillåtna.  
 
För att genomföra arrangemanget har vi tidigare år haft ett 60-tal ideella funktionärer under 
de tre dagarna till hjälp och behovet ser ungefär likadant ut även i år. Utöver funktionärerna 
har vi en styrgrupp inom föreningen som arbetar med planering, bokningar, säkerhet och 
själva strukturen bakom arrangemanget. 
  
 



Stöd 
 
Vi arbetar aktivt med det offentliga, näringslivet och den ideella sektorn för att inleda 
samarbeten, söka bidragsmedel och sponsringsmedel. 
 
För att fortsätta arbetet med Borås Pride skulle ett projektbidrag från Borås Stad underlätta 
och innebära att vi kan fortsätta arbetet med Borås Pride 2021 med dess programinnehåll 
och tekniska hjälpmedel för att få det genomfört.  
 
Det är vår förhoppning att det offentliga, fritid- & folkhälsonämnden i detta fall ser positivt på 
vår ansökan och ser vikten av att stötta och se till att ett Borås Pride genomförs, även om det 
till största del blir en digital variant, för oavsett digitalt eller ej så finns behovet där och så 
även kostnaderna för ett Pride, även om det är en digital variant (se bifogad budget).  
 
RFSL Sjuhärad ansöker för Borås Pride 2021 en summa på 70.000:- 
  
 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Budget Borås Pride 2021 
Bilaga 2: Budget - utfall Borås Pride 2020 
Bilaga 3: Statistik besökare/tittare Borås Pride 2020 
 
 
 
RFSL Sjuhärad För mer information 
Magasinsgatan 1 Projektledare 
504 35 Borås Daniel Karlsson 
033-10 69 70 0739-403467 
sjuharad.rfsl.se www.boraspride.se 
Org.nr: 864501-9699 info@boraspride.se 



BUDGET BORÅS PRIDE 2021

Inkomster Budget 2021 Uppskattn. 2020

Borås Pride Sponsring & bidrag 400000 377000

400000 377000

Utgifter
Funktionärer 5000 9000

Paraden 0 1000

Pride Park 0 0
Säkerhet 10000 0

Programpunkter inklusive resa, logi, scen 135000 131000
Marknadsföring 5000 15000

Ljud/Bild 3000

158000 156000

Lokalkostnader

Lokal 11500 11500

Lokal inventarier
Förbrukningsinventarier

Programvaror
Underhåll

11500 11500

Personalkostnader

Arvode Projektledning 40% 255000 220000
Arvodering 40% årsbasis + ideellt arbete 255000 220000

Adminstrativa kostnader

Kontorsmateriel 10000 10000

Telefoni

Post

Larm
Övrigt

Bokföring + revisor

Bankkostnader
Övrigt

10000 10000

Inkomster total 400000 377000

Utgifter total -434500

Resultat -34500



BUDGET BORÅS PRIDE 2021

Inkomster Budget 2021 Uppskattn. 2020

Borås Pride Sponsring & bidrag 400000 377000

400000 377000

Utgifter
Funktionärer 5000 9000

Paraden 0 1000

Pride Park 0 0
Säkerhet 10000 0

Programpunkter inklusive resa, logi, scen 135000 131000
Marknadsföring 5000 15000

Ljud/Bild 3000

158000 156000

Lokalkostnader

Lokal 11500 11500

Lokal inventarier
Förbrukningsinventarier

Programvaror
Underhåll

11500 11500

Personalkostnader

Arvode Projektledning 40% 255000 220000
Arvodering 40% årsbasis + ideellt arbete 255000 220000

Adminstrativa kostnader

Kontorsmateriel 10000 10000

Telefoni

Post

Larm
Övrigt

Bokföring + revisor

Bankkostnader
Övrigt

10000 10000

Inkomster total 400000 377000

Utgifter total -434500

Resultat -34500



BUDGETUTFALL BORÅS PRIDE 2020
Inkomster Budget 2020 Utfall 2020

Borås Pride Sponsring 600000 355000

600000 355000

Utgifter
Funktionärer 5000 14628

Paraden 1500 0

Pride Park 20000 0

Säkerhet 20000 0

Programpunkter inklusive resa, logi, scen 223500 138561

Marknadsföring 25000 22691

295000 175880

Lokalkostnader

Lokal 11500 13593

Lokal inventarier

Förbrukningsinventarier

Programvaror

Underhåll

11500 13593

Personalkostnader

Lön VL 40%   PRIDE 220000 231205

220000 231205

Adminstrativa kostnader

Kontorsmateriel 10000 8957

Telefoni

Post

Larm

Övrigt

Bokföring + revisor

Bankkostnader

Övrigt

10000 8957

Inkomster total 600000 355000

Utgifter total -536500 -429635

Resultat 63500 -74635

2020 års utfall resulterade i ett minusresultat på -74635 SEK. Främsta anledningen till detta är 

pandemin som bidrog till mindre inkomster när det gäller sponsring och bidrag. 



 

 

 

Statistik tittare Borås Pride 2020 
fr.o.m. 6/8-20 till 31/3 -21  
 
 
Invigning tors 800 
Ebbe Harder 300 
Kuba Jasiecki 300 
Wig-Stockholm 400 
Tallberg 400 
Petter 300 
Regnbågsblod 400  
Ann-Christine Ruuth 500 
 
 
 
Tillkommer tittare på programinslag som av rättighetsskäl inte får ligga uppe på nätet efter Borås 
Prides datum. 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00041 1.1.3.0 
 

  

 

Revidering av Vision Borås 2025 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Remissupplaga Borås 

vision och skickar synpunkterna till Kommunstyrelsen.    

        

Sammanfattning 

Utgångspunkterna för revisionen har varit hållbarhet utifrån de tre 

dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Visionen är skriven i 

berättarform och kompletterad med strategiska målområden. Synpunkter har 

inhämtats på flera olika sätt från målgrupperna förtroendevalda, näringsliv, 

föreningsliv, akademi och invånare. Uppdraget har varit att uppdatera visionen 

utifrån nämnda målgruppers synpunkter och visionen ska gälla för alla som bor 

verkar och möts i Borås.  

Den gemensamma visionen bör leda verksamheterna i Borås Stad att arbeta för 

jämlika livsvillkor så att alla boråsare kan ta tillvara sina livschanser. För att göra 

det behöver vi fortsätta att arbeta både förvaltningsöverskridande och 

tillsammans med andra aktörer såsom civilsamhället och andra organisationer.  

Fritids- och folkhälsonämndens är en facknämnd med uppdrag att skapa 

förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Fritids- och 

folkhälsonämnden är även en länk till och från våra invånare genom nämndens 

samordningsuppdrag lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.  

Det har varit en bred ansats och en god delaktighet i hela framtagandet av 

visionen. Nu gäller det att vi alla bär visionen med oss i våra uppdrag. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Remissupplaga Borås 

Vision och skickar synpunkterna i bilagan till Kommunstyrelsen. 

               

Ärendet i sin helhet 

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått sedan augusti 2020. 

Utgångspunkterna för revisionen har varit hållbarhet utifrån de tre 

dimensionerna social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Visionen är skriven i 

berättarform och kompletterad med strategiska målområden. Synpunkter har 

inhämtats på flera olika sätt från målgrupperna förtroendevalda, näringsliv, 

föreningsliv, akademi och invånare. Uppdraget har varit att uppdatera visionen 
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utifrån nämnda målgruppers synpunkter och visionen ska gälla för alla som bor 

verkar och möts i Borås. Remissupplagan innehåller den politiska 

arbetsgruppens tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 

framtidsambitioner. I remissupplagan beskrivs det som har hänt sedan Vision 

2025 beslutades 2012. Där nämns flera av Fritids- och folkhälsonämndens 

verksamheter i flera olika avsnitt. De stora evenemang som ägt rum såsom SM-

veckan, O-ringen och U20-EM i fri idrott finns med, men även mötesplatser 

som tillkommit under perioden såsom Norrbyhuset och Hässlehuset. 

Friluftsguiden med våra tillgängliga spår, leder och badplatser finns med liksom 

utbudet av sommarlovsaktiviteter för barn och unga. Föreningslivet som aktör 

nämns på flera ställen och de har även bjudits in till ett flertal olika dialoger.Den 

gemensamma visionen bör leda verksamheterna i Borås Stad att arbeta för 

jämlika livsvillkor så att alla boråsare kan ta tillvara sina livschanser. För att göra 

det behöver vi fortsätta att arbeta både förvaltningsöverskridande och 

tillsammans med andra aktörer såsom civilsamhället och andra organisationer.  

Fritids- och folkhälsonämndens är en facknämnd med uppdrag att skapa 

förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Fritids- och 

folkhälsonämnden är även en länk till och från våra invånare genom nämndens 

samordningsuppdrag lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Vi 

har stora möjligheter att använda oss av de kontaktytor vi har med invånare i 

olika åldrar och från olika delar av Borås på våra mötesplatser, i ortsråden och i 

föreningslivet.  

Det har varit en bred ansats och en god delaktighet i hela framtagandet av 

visionen. Nu gäller det att vi alla bär visionen med oss i våra uppdrag. 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker yttrande över Remissupplaga Borås 

Vision och skickar synpunkterna i bilagan till Kommunstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 

1. Remissupplaga Borås Vision 

2. Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025    

3. Information till remissupplagan: Borås vision                                

                             

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



VISION
BORÅS

REMISSUPPLAGA: BORÅS VISION

Borås är stad och landsbygd, historia och framtid. 

Borås är en plats där människor möts, utvecklas och lever med närhet till varandra och det 
vi behöver i vardagen. Vi tar ansvar för nuet och framtiden genom omsorg om människor 
och miljö. Ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet är grunden för våra val och beslut. 

Vi formar vårt gemensamma Borås i samverkan och dialog.

Det här är vår vision. Den tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. Vi har tagit fram 
visionen tillsammans, och med gemensamma krafter kan vi göra den till verklighet, för oss 
alla och för framtida generationer. 

VISIONSOMRÅDEN

Människor möts i Borås

Möjligheter och mod att utvecklas

Ett vardagsnära Borås

Omsorg om miljön och varandra



BORÅS VISION

Människor möts i Borås

I Borås finns platser för alla att mötas, helg som vardag. Möten ger glädje och skapar 
 inspiration och social trygghet. 

I alla delar av Borås finns ett rikt utbud av mötesplatser där vi tar tillvara på varandras 
kunskap och erfarenheter. Små och stora möten och evenemang, många internationellt 
uppmärksammade, gör Borås till en attraktiv mötesplats för både invånare och besökare. 

Samverkan mellan invånare, kommun, näringsliv, 
akademi, föreningar och andra organisationer 
utvecklar Borås. Dialog och lyhördhet är 
grunden för allas delaktighet och infly-
tande över Borås utveckling. 

Det är när vi möts som vi tillsammans 
utvecklar Borås. Tillsammans är vi 
 klokare och kan uträtta så mycket mer.

Möjligheter och mod att utvecklas

Borås utmärks av kreativitet och mod att tänka och handla i nya banor. Här finns rika för-
utsättningar för människor och företag att förverkliga idéer och drömmar. I Borås bekräf-
tar vi och tar tillvara människors kraft, kunskap, förmåga och idéer. Nyfikenhet, öppenhet 
och kreativitet präglar lärandet i skolan, arbetslivet och på fritiden. 

Högklassig utbildning från förskola till universitet får människor och samhälle att 
växa. Tack vare samverkan mellan kommun, universitet, näringsliv och civil-
samhälle finns här attraktiva utbildningar på alla nivåer. Goda möjligheter till 
personlig utveckling och bildning ger boråsarna tillfällen att utvecklas och 
lära livet ut.

Borås utvecklas på arvet inom textil och handel, samtidigt som det 
finns framgångsrika företag på många områden. Vi ligger i topp inom 
miljöteknik och textil innovation. Bredden av branscher och en stark 
entreprenörsanda ger oss möjlighet att ta tillvara på den kunskap 
och de talanger som finns här. Med innovation och hållbarhet i 
fokus utvecklar vi Borås för alla invånare och för framtida  
generationer.



BORÅS VISION

Ett vardagsnära Borås

Vi som bor, verkar och möts i Borås har nära till det vi  behöver 
i vardagen, till aktiviteter och till varandra. 

I Borås finns det service, fritidsaktiviteter, kultur och företag 
där människor bor och verkar. Oavsett var du befinner dig 
har du nära till natur och tillgängliga grönområden. Hela Borås 
lever och det vi behöver för en bra vardag finns nära till hands. I 
hela kommunen finns det ett utbud av bostäder som passar olika 
åldrar och olika familjesituationer. Våra bostadsområden är anpas-
sade efter invånarnas behov och präglade av mångfald och öppenhet.

Borås stadskärna är liksom hela kommunen en trygg plats formad av 
människor i rörelse, grönska, färg och kultur av olika slag. Gator, torg 
och parker är våra gemensamma vardagsrum och här finns aktiviteter 
under många av dygnets timmar.  

Omsorg om miljön och varandra

I Borås finns en stor medvetenhet om hur våra beslut i dag påverkar framtida genera tioner. 
Vi tar ansvar genom att behandla både varandra och vår miljö med omsorg. Vi lever i 
harmoni med en rik natur, med vår omvärld och med varandra. 

Vi tar gemensamt ansvar för miljön genom att leva hållbart och hantera energikällor  
och naturresurser på ett klokt och hållbart sätt. Tillsammans har vi skapat förutsättningar 
för enkla och smarta val i vardagen. I Borås  
konsumerar vi närproducerat, återvinner och återanvänder. I Borås är 
det lätt att förflytta sig med kollektivtrafik, till fots och med cykel eller 
andra miljömässigt anpassade transportmedel. 

I Borås visar vi varandra tillit, är jämlika och känner oss trygga i 
livets alla skeden. 

Vi tar gemensamt ansvar för att barn har en trygg och  
god uppväxt och att äldre har en trygg och socialt rik  
ålderdom. 



KONTAKT

Maja Karlsson, projektledare
E-post: maja.karlsson@boras.se

Tfn: 073-432 89 52
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

"[Klicka och skriv text här]"  

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen  

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

 

Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

 

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

 

Övriga synpunkter:  
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Remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga bolag 

3. Centrala Pensionärsrådet  

4. Centrala Funktionshinderrådet  

5. Högskolan i Borås: registrator@hb.se  

6. Studentkåren i Borås: info@sib.hb.se  

7. Samtliga politiska partier: boras@socialdemokraterna.se;  

dennis.jernkrook@boras.se; boras@sd.se; jonathan.tellbe@gmail.com;  

magnus.winblad@vansterpartiet.se;  ida.legnemark@politiker.boras.se; 

boras@mp.se; helena.ruderfors@boras.se; boras@liberalerna.se  

8. Borås City: info@borascity.se  

9. Knallelandsgruppen: centrumledare@knalleland.se  

10. Borås näringsliv: info@borasnaringsliv.se  

11. Föreningen företagarna: boras@foretagarna.se  

12. Viareds företagsförening: info@viared.se  

13. Integrationsråden: nexhdet.vokshi@boras.se 

14. Föreningsrådet: tage.carlsson@gmail.com  

15. Attraktiva Toarp: info@attraktivatoarp.se  

16. Framtida Fristad: info@framtidfristad.se  

17. Sandaredsbygdens ortsråd: info@sandared.se  

 

Det finns också möjlighet för invånare, föreningar och andra organisationer 

samt företag att lämna remissvar via www.boras.se/vision  

 

mailto:registrator@hb.se
mailto:info@sib.hb.se
mailto:boras@socialdemokraterna.se
mailto:dennis.jernkrook@boras.se
mailto:boras@sd.se
mailto:jonathan.tellbe@gmail.com
mailto:magnus.winblad@vansterpartiet.se
mailto:ida.legnemark@politiker.boras.se
mailto:boras@mp.se
mailto:helena.ruderfors@boras.se
mailto:boras@liberalerna.se
mailto:info@borascity.se
mailto:centrumledare@knalleland.se
mailto:info@borasnaringsliv.se
mailto:boras@foretagarna.se
mailto:info@viared.se
mailto:nexhdet.vokshi@boras.se
mailto:tage.carlsson@gmail.com
mailto:info@attraktivatoarp.se
mailto:info@framtidfristad.se
mailto:info@sandared.se
http://www.boras.se/vision
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Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se  

Ange diarienummer KS 2020-00585 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Remissinstansernas yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Synpunkter på remissupplagan av visionen lämnas genom bifogat dokument 

”Svar på remiss”.  

Maja Karlsson   
Handläggare 
073432895 

mailto:KS.diarium@boras.se
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Information till remissupplagan: Borås vision 

 
Datum 
2021-03-08 
 
 

Sammanfattning 
Ni har nu fått remissupplagan av Borås vision. Det är en revidering av visionen 
Borås 2025, som togs fram år 2012.  

Här beskrivs arbetet som ledde fram till remissupplagan av Borås vision. 
Dokumentet bör ses som bakgrundsinformation till er som lämnar synpunkter 
på remissupplagan.  

Arbetet med att revidera visionen Borås 2025 har pågått från augusti 2020. 
Synpunkter från förtroendevalda, näringsliv, föreningsliv, akademi och Borås 
invånare har legat till grund för revideringen. Revideringsarbetets uppdrag har 
varit att uppdatera visionen utifrån nämnda målgruppers synpunkter och att 
göra visionen ännu mer till hela Borås vision. Detta uppdrag har lett till de 
förändringar som föreslås i den reviderade remissupplagan.  

Remissupplagan av visionen lämnas nu över till ett antal remissinstanser. 
Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till den 31 Maj. Därefter beaktas 
inkomna synpunkter inför Kommunstyrelsens och Kommunfullmäktiges beslut 
i augusti respektive september 2021. 

Kontakt: 
Maja Karlsson, Projektledare  
maja.karlsson@boras.se / 073-432 89 52  
  

mailto:maja.karlsson@boras.se


Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
2(14) 

 

 

Bakgrund  
Borås vision 2025 har varit Borås ledstjärna sedan 2012. Visionen är vårt 
framtida, önskade Borås. Visionen tillhör alla som bor, verkar och möts i Borås. 
Visionen uppdateras vart fjärde år om det finns behov av förändringar.  

Utvärdering visionen Borås 2025 
Sedan visionen antogs 2012 har det hänt mycket i Borås, här nedanför listas 
några exempel. Även om en del av aktiviteterna hade blivit verklighet utan 
visionen, har visionen på många sätt bidragit med kraft och en gemensam 
riktning i Borås utveckling. 

Nya och växande mötesplatser:  
På knappt tio år har vi etablerat en mängd olika mötesplatser, bland annat 
renoverat och invigt Borås Kongress (2018). Träffpunkt Simonsland har haft 
över en miljon besök sedan invigningen 2014. Textile Fashion Center, som 
också invigdes 2014, har stärkt sin betydelse som ett ledande centrum för 
hållbar utveckling och innovation inom textil och mode. 

Övriga mötesplatser som har öppnat under de senaste åren är Norrbyhuset, 
Hässlehuset, och Medborgarlabbet på Sjöbo. Föreningslivet bidrar med att fylla 
mötesplatserna med spännande aktiviteter. 

Hållbarhet är utvecklingens kärna  
2019 invigdes en av Europas modernaste miljöanläggningar, Energi- och 
miljöcenter, på Sobacken som ett steg mot målet att göra Borås till en 
fossilbränslefri stad. Energi- och miljöcenter är både ett kraftvärmeverk och 
avloppsreningsverk. 

I Borås effektiveras energianvändningen och användningen av förnybar energi. 
Viskaforshem AB, AB bostäder i Borås, Fristadbostäder AB och Borås Energi 
och Miljö AB har installerat solenergi. 

Vi har börjat rena Viskan från svunna epokers miljöpåverkan. 

Det har blivit enklare att åka kollektivt I Borås. 2014 byggdes cykelgaraget vid 
järnvägsstationen och tio mobila cykelställ med cykelpumpar köptes in och 
placerades ut i staden. För att öka framkomligheten har bland annat 
bussterminalen vid Södra Älvsborgs Sjukhus byggts om. 

2019 började Västtrafik köra elbussar i Borås, ett första steg för att uppnå målet 
om en buller- och utsläppsfri stadstrafik. 

Borås invånare, näringsliv och organisationer är engagerade i stadens 
miljöarbete. I samverkan arrangeras årligen Kretsloppsveckan, en vecka med 
fokus på hållbarhetsfrågor och aktiviteter. 

Borås har blivit utsedd till Årets Håll Sverige rent-kommun fem år i rad: 2015, 
2016, 2017, 2018 och 2019. 
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Företagande och samverkan får Borås att växa 
Ny etablering kräver ny mark, och de senaste åren har vi sålt cirka 400 000 
kvadratmeter industrimark årligen, samtidigt som vi jobbar hårt med att i 
samverkan med näringslivet skapa hållbara logistiklösningar, både från 
Göteborgs hamn och för en bättre innerstad i Borås. Denna tillväxt i 
samverkan har de senaste åren skapat fler än 500 jobb varje år. 

Naturen väntar runt hörnet 
Miltals med vandringsleder och löp- och skidspår håller Borås och boråsarna i 
form. Vi har samlat dem alla i Friluftsguiden tillsammans med badplatser och 
fiskesjöar och annat. Här finns förstås också våra tillgänglighetsanpassade spår 
utmärkta. 

Alldeles nyligen utökades naturreservatet Rya åsar till hela 550 hektar, eller 550 
000 kvadratmeter. Storsjön är ett nytt naturreservat bildat 2014, 
tillgänglighetsanpassat så att även de med rullstol, rollator eller barnvagn kan 
promenera i naturen. 

Ett Borås för de unga 
I Borås tar vi gemensamt ansvar för barn och unga i alla åldrar. Borås utsågs till 
Årets studentstad 2020/2021 av Sveriges förenade studentkårer – men vi har 
också byggt många förskolor och etablerat familjecentraler för stärkt 
integration. Våra skolbarn är engagerade i allt från Grön flagg, 
lärandeprogrammet om hållbarhet, till stadsbyggnad, nu senast om 
framtidsstadsdelen Gässlösa. 

Sedan 2019 arbetar en koordinator med att utveckla samarbetet mellan skola 
och näringsliv för att cirka 1000 boråselever i årskurs 8 och 9 ska få bra prao-
platser. 

Genom samverkan med näringslivet får elever i årskurs 8 lära sig mer om 
entreprenörskap och privatekonomi, ett samarbete med Sparbanksstiftelsen, 
Swedbank och UF. 

Näringslivet i samarbete med gymnasieskolan har möjliggjort APL-platser 
ibland annat Zambia, Kina, Japan och Spanien. 

I Borås erbjuds ett rikt utbud av sommarlovsaktiviteter för barn. Badresor till 
Sjömarken, bokbussen på besök i bostadsområdena och Barnkoloni i Espevik 
är några exempel. 

I dag får 13 000 studenter sin utbildning vid Högskolan i Borås. Sedan 2019 har 
vi en av landets polisutbildningar. 

Fler centrala bostäder  
I centrala Borås byggs allt fler bostäder. En förtätad stad är en tryggare stad, 
med fler människor i rörelse och fler butiker och andra verksamheter i centrum. 
Nyligen togs första spadtaget till kvarteret Björnflokan, ett av de senaste 
spännande bostadsprojekten i centrala Borås. Och nere på Eko-platsen byggs 
gamla Posthuset på med fler bostäder. 



Borås Stad 
Datum 
2021-03-08 

  
  

Sida 
4(14) 

 

 

Levande landsbygd 
Vår landsbygd hålls levande med invånarnas initiativkraft, där ortsråden spelar 
en avgörande roll jämsides med lokal företagsamhet och ideella krafter. 
Fiberföreningar över hela Borås har sett till att landsbygden har fått bredband. 
85 procent av hushållen har bredbandsuppkoppling. Nu har fler hushåll i 
kommunen bredbandsuppkoppling. 

2018 och 2019 fick Borås Stad EU-medel för att via projektet Leader Sjuhärad 
utveckla det lokala arbetet i serviceorterna Viskafors, Dalsjöfors, Fristad och 
Sandared. Arbetet har fortsatt under 2020. 

Idrottsarrangemang och konst för alla. 
Street art-festivalen No limit arrangerades 2020 för fjärde gången, den här 
gången på Norrby. Jubileumsåret 2021 blir Skulpturbiennalen en bredare 
Konstbiennal. 

Borås har också fått äran att vara värd för flera stora idrottsarrangemang, bland 
annat SM-veckan sommaren 2015, O-ringen 2015 och U20-EM i friidrott 2019.  
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Utgångspunkter Revidering Borås vision 2025 
I arbetet med revideringen av visionen Borås 2025 har det funnits några 
utgångspunkter. Dessa formades efter ett arbetsmöte med 
Kommunalrådsberedningen och beslutades om av Kommunstyrelsen. 

• Hållbarhet: Visionens utgångspunkt är fortfarande hållbarhet utifrån de 
tre hållbarhetsdimensionerna; social-ekonomisk-och ekologisk 
hållbarhet. 

• Berättandeform: Visionen är skriven i berättandeform och kompletterad 
med strategiska målområden. 

• Hela Borås vision: Visionen ska gälla för alla som bor, verkar och möts i 
Borås. Den nuvarande visionen har inte fått den genomslagskraft som 
förväntades över intressentgruppsgränser. Revideringsarbetet fokuserar 
därför på att stärka visionens förankring, uppföljning samt på att nå ut 
med visionen till fler.  

Målgrupper: 
Visionens målgrupper är alla som bor, verkar och möts i Borås: 

• Invånare 

• Näringsliv 

• Föreningsliv 

• Akademi  

• Förtroendevalda  

Uppdrag:  
Revideringsarbetets uppdrag är att revidera visionen utifrån inkomna 
synpunkter samt att stärka visionens förankring och uppföljning. 

Genomförandet 
Under hösten 2020 har synpunkter från människor som bor, verkar och möts i 
Borås samlats in. Här nedanför beskrivs hur det gjorts.  

Invånarna:  

• 131 personer har lämnat synpunkter via en webbenkät.  

• Kommunikation i Borås Stads sociala medier med uppmaning om att 
lämna synpunkter. 

• Uppmaning att lämna synpunkter via Borås TME:s adventskalender.   

• Förslagslådor och idéplank på stadens alla mötesplatser, bibliotek och 
öppna ungdomsverksamheter. 

• Bussreklam, annonsering i BT samt eurosize-affischer på stan.  

• Artikel i Borås Tidning om visionsarbetet. 
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• Elever som läser samhällsorientering har svarat på webbenkäten. 
Arbetslivsförvaltningen har översatt enkäterna samt elevernas svar, för 
att eleverna ska få möjlighet att besvara frågorna på bästa sätt.  

Barn och ungas perspektiv:  

• Unga kommunutvecklare  

• Barn i förskolan har som en del av Barnrättsveckan 2020 målat 
teckningar som visar vad de vill att Borås ska bli i framtiden. 
Pedagogerna har tolkat teckningarna.   

• Synpunkter från stadens högstadieelevråd. 

Näringslivet/ företagare: 

• Ett dialogtillfälle för större företagsorganisationer. 

• Dialog och synpunkter från Borås näringslivsstyrelse.  

• Två dialogtillfällen för företagare i Borås, alla företagare som är anslutna 
till näringslivsenheten bjöds in. Omkring 30 företagare deltog. 

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som företagare. 

• Artikel om visionsarbetet och uppmaning om att lämna synpunkter i 
tidningen Företagsamt. 

Föreningsliv/ civilsamhället:  

• Möjlighet att svara på webbenkäten på boras.se/vision som förening.  

• Representanter från det fria kulturlivet och ett antal kulturföreningar 
bjöds in till dialog, tre representanter deltog i dialogen.  

• En variation av föreningar som är anslutna till Fritids-och 
folkhälsoförvaltningen bjöds in till två dialoger, omkring 45 
föreningsrepresentanter deltog på de olika dialogtillfällena. 

Ortsråd:  

• Utskick med möjlighet att lämna synpunkter har skickats till alla ortsråd. 

• Dialog med Sandaredsbygdens ortsråd och Fristadbygdens ortsråd. 

• Dialog för alla ortsråd där en sammanställning av synpunkterna från 
serviceorterna presenterades och där fler synpunkter kunde lämnas. 
Representanter från följande områden deltog: Borgstena, Bredared, 
Vänga, Fristad, Viskafors, Sjömarken och Sandared.  

Pensionärsråd och funktionshinderråd:  

• Alla funktionshinderråd bjöds in till att delta på en dialog.  

• Presentation för det centrala funktionshinderrådet med uppmaning om 
att bidra med synpunkter. 
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• Presentation för det centrala pensionärsrådet med uppmaning om att 
bidra med synpunkter. 

• Alla pensionärsråd bjöds in till att delta i en dialog. Representanter från 
några av de olika råden deltog.  

Akademin:  

• Inbjudan till dialog och information om möjlighet att lämna synpunkter 
har gått ut via ping-pong till alla elever på Högskolan i Borås.  

• Dialogtillfälle för representanter från Studentkåren. 

• Dialogtillfälle för Högskolan i Borås Kvalitets-och ledningsråd. 

Medarbetare Borås Stad:  

• Dialog med medarbetare i Borås Stad, öppen inbjudan via stadens 
intranät. Omkring 30 medarbetare deltog.  

• Dialog med koncernledningen, består av förvaltnings-och bolagschefer.  
• Dialog med Borås Stads Mänskliga rättighetsnätverk om visionen 

utifrån ett mänskliga rättighetsperspektiv.  
• Dialog om visionen på Stadsledningskansliet stormöte. 

Förtroendevalda: 

• Inledande dialog med Kommunalrådsberedningen, för att forma 
utgångspunkterna i arbetet. 

• Beslut i Kommunstyrelsen om arbetsformen. 

• Enkät med möjlighet att lämna synpunkter till alla ledamöter i 
Kommunfullmäktige, med en uppmaning om att enkäten besvaras på 
partiernas gruppmöten. Presentationer om visionsarbetet har hållits för 
de partier som önskat. 

• Avstämningsmöte med Kommunalrådsberedningen. 
Kommunalrådsberedningen önskade mer politisk involvering och 
arbetsmöten med kommunalråd och gruppledare.  

• Information om revideringsarbetet för Kommunstyrelsen. 

• Tre arbetsmöten med kommunalråd & gruppledare med syfte att forma 
visionen utifrån inkomna synpunkter. 

Alla synpunkter har sammanställts. De frågor som i huvudsak diskuterats i 
dialog med intressentgrupperna är:  

• Vad ska Borås bli i framtiden?   

• Hur vill du bidra till att visionen blir till verklighet?  

• Vad ska den reviderade visionen ha för tidshorisont? 
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Sammanställning av synpunkter 
Synpunkterna som kommit in från intressentgrupperna har sammanställs 
kontinuerligt och en sammanfattning har publicerats på boras.se/vision. 
Synpunkterna har sammanställts utifrån olika rubriksättningar för att de ska bli 
enklare att läsa. De synpunkter som har varit likadana/liknande har parats ihop 
och räknats i antal.  

Följande ordmoln är sammanfattningar av inkomna synpunkter. Vid intresse 
för en fullständig sammanställning av inkomna synpunkter, kontakta Maja 
Karlsson.  

Invånare: 

 

Barn & unga:  
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Föreningsliv: 

 
Ortsråden:  
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 Näringsliv:  

 

Medarbetare Borås Stad:  
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Om remissupplagan  
Alla inkomna synpunkter har sammanställts och legat till grund för 
revideringsarbetet. En politisk arbetsgrupp bestående av kommunalråd och 
gruppledare har med stöd av tjänstepersoner och projektorganisationen för 
arbetet med revideringen skapat remissupplagan.  

Remissupplagan innehåller den politiska arbetsgruppens, det vill säga Borås 
valda företrädares, tolkningar och formuleringar av inkomna synpunkter och 
framtidsambitioner.  

De inkomna synpunkter som inte hittas direkt formulerade i remissupplagan 
kommer omhändertas inom det fortsatta arbetet med visionen genom att 
skickas till berörda förvaltningar i Borås Stad.  

Här listas en sammanfattning av de övergripande förändringar som gjorts i 
arbetet med att revidera Borås 2025. Dessa förändringar har resulterat i 
remissupplagan av Borås nya vision:  

Nytt format 
Den nuvarande visionen består av en inledande text som är kompletterad med 
målområden. Upplevelsen är att den nuvarande visionens målområden är mer 
kända än den inledande texten och att den inledande texten har glömts bort. I 
den reviderade visionen föreslås därför målområdena få en större bäring och 
utgöra ”visionsområden”- själva visionen. Den inledande visionstexten föreslås 
bestå av information om visionens målgrupper och vara en sammanfattning av 
de föreslagna målområdena.  

Innehåll som berör alla som bor, verkar och möts i Borås 
En del innehåll i Borås 2025 berör främst Borås Stads arbete. För att tydliggöra 
att visionen berör alla som bor, verkar och möts i Borås har visst innehåll 
plockats bort. Målområdena har också formulerats om till att bestå av innehåll 
som till större grad berör visionens alla målgrupper. Med det sagt finns det 
inget särskilt målområde för barn-och unga, stadskärnan, företagare eller 
landsbygden. Det beror på att innehållet inom varje målområde i högre grad ska 
beröra alla som bor, lever och möts i Borås. 

Inga strategier  
Strategierna i Borås 2025 berör till stor omfattning Borås Stads interna arbete. 
Eftersom visionen ska tillhöra alla som bor, verkar och möts i Borås har 
strategierna plockats ur visionen. Borås Stad omhändertar istället frågan om 
strategier för hur Borås Stad ska arbeta med visionen inom arbetet med 
uppföljning.  

Färre målområden och en sammanfattande mening 
Färre målområden innebär att målområden i Borås 2025 har slagits ihop eller 
tagits bort. I inledningen finns en sammanfattning av visionen, här lyfts 
remissupplagans visionsområden. Förändringarna utgår från inkomna 
synpunkters önskan om en vassare vision som är enklare att komma ihåg.  
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Ingen tidshorisont 
I remissupplagan föreslås att visionen inte ska ha en tidshorisont. Istället 
fortsätter visionen revideras vart fjärde år vid behov, som idag och likt Borås 
Stads övriga styrdokument.  Förslaget grundar sig i att visionen behöver följa 
förändringar i omvärlden. Det är därför svårt att idag veta när mindre eller 
större revideringar av visionen behöver göras. Om det inte finns en tidshorisont 
blir det ännu viktigare att arbetet följs upp för att vi ska veta om vi närmar oss 
visionen eller inte. Förslag kring hur uppföljningsarbetet kan stärkas beskrivs 
senare i dokumentet.  

Uppdaterat innehåll 
En del av innehållet i Borås 2025 är fortfarande aktuellt enligt inkomna 
synpunkter. Det finns dock vissa frågor som inte lyfts i lika hög grad i Borås 
2025 som i det reviderade remissutskicket. Centrala frågor som fått ett större 
fokus i det reviderade remissutskicket är: Trygghet, likvärdiga satsningar i hela 
Borås, ett gott vardagsliv, vikten av samverkan mellan alla som bor, verkar och 
möts i Borås samt hållbara val i vardagen.  
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Fortsatt arbete med visionen 
För att göra visionen levande och aktuell behöver människor som bor, verkar 
och möts i Borås känna till visionen. Vi som bor, verkar och möts i Borås 
behöver hjälpas åt med att förankra visionen, genomföra aktiviteter och följa 
upp det vi gör i visionens anda. Det fortsatta arbetet med visionen föreslås ske 
utifrån tre viktiga delar:  Informera, Aktivera och följa upp. 

 

Följa upp Informera

Aktivera

Informera: Vi hjälps åt med att informera om visionen i syfte att öka 
kännedomen om den.. Information sprids genom att vi pratar om visionen när 
människor möts, i så väl fysiska som digitala möten samt genom olika kanaler, 
nätverk, forum och event. Vi ställer oss frågan ”Hur och när kan vi prata om 
visionen i våra sammanhang?” Genom god kännedom om den och 
återkoppling om det som gjorts blir visionen en gemensam ledstjärna för vårt 
framtida Borås.  

Aktivera: När vi har kännedom om visionen blir nästa steg att fördjupa sig i 
vad visionen innebär för oss; Vad gör vi redan idag som går i visionens anda? 
Vad kan vi göra mer för att förbättra för alla som bor, lever, verkar och möts i 
Borås? Vi hjälps åt med att agera för visionen utifrån våra olika förutsättningar. 
Ju fler som agerar för att göra visionen till verklighet, desto bättre blir vårt 
framtida Borås.  

Följa upp: När vi gör insatser behöver vi veta om vi närmar oss visionen. Vad 
har vi gjort? Vilka förändringar har vi uppnått i visionens anda? Kan vi göra 
något annorlunda eller göra mer av något? När vi ser tillbaka på vad vi gjort 
vägleder det oss i vad vi tillsammans kan göra bättre för vårt framtida Borås.  

Borås Stads arbete med Borås vision 
Visionen är för Borås Stad ett internt styrdokument som Kommunfullmäktige 
fattar beslut om. Borås Stad kommer också ha en samordnande roll och skapa 
förutsättningar för alla att vara delaktiga i arbetet med visionen genom att 
tillhandahålla informationsmaterial, sprida information och följa upp 
visionsarbetet.  
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För att arbetet ska vara levande behöver vi vara öppna för förändringar och 
anpassa oss efter förändringar i omvärlden. Så här kommer Borås Stad 
inledningsvis att samordna arbetet. 

• Borås Stad skapar förutsättningar för att informera om visionen genom 
att ta fram tillgängliga informationsmaterial för alla som bor, lever, 
verkar och möts i Borås. Materialet är ett stöd för att prata om visionen.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att aktivera fler i arbetet med 
visionen genom att ta fram verktyg som stöd i visionsarbetet. Med 
verktygen kan du få reda på vad visionen innebär för dig och vad du 
kan göra för ett bättre Borås.  

• Borås Stad skapar förutsättningar för att följa upp visionen genom att 
ta fram mallar som gör det enkelt att se vad vi har gjort och vad vi kan 
göra mer i visionens anda. För att nå ut med inspiration och få reda på 
hur andra hanterar visionen har Borås Stad fortsatta dialoger med 
människor som bor, lever, verkar och möts i Borås.  
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Svar på remiss: Revidering Visionen Borås 2025 

 

Beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Revidering Vision Borås 2025 och 

skickar synpunkterna till Kommunstyrelsen 

 

Lämna synpunkter genom följande frågematris: 

 

Del i visionen: Synpunkter: 

Inledningen Inledningen är bra och inkluderande med fokus på 

hållbarhet och dialog. Den tydliggör också att visionen 

omfattar oss som bor, verkar och möts i Borås.  

Visionsområde 1: Människor möts i 

Borås 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att 

vi håller fast vid detta målområde och utvecklar det 

vidare. 

Inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens 

uppdrag har vi ett brett utbud av mötesplatser både 

inomhus och utomhus. Vi har allt från geografiska 

mötesplatser och centralt placerade Träffpunkt 

Simonsland till anläggningar både inomhus och 

utomhus, med god geografisk spridning. I pandemitider 

har det visat sig vara särskilt värdefullt för boråsarna att 

ha god tillgång till mötesplatser utomhus såsom till 

exempel våra spår och leder och badplatser.  

Målområdet Människor möts i Borås skapar 

förutsättningar för dialoger som leder till att vi utvecklar 

staden tillsammans med boråsarna.  
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Visionsområde 2: Möjligheter och mod 

att utvecklas 

 

 

I målområdet lyfts det livslånga lärandet och att ta 

tillvara invånarnas kreativitet och kunskap. Här skickas 

tydliga signaler att möta framtidens krav genom 

innovativa lösningar.  

Inom ramen för projektet Kraftsamling Sjöbo har vi 

tillsammans med invånarna tagit fram metoder och 

verktyg för att jobba med medskapande 

medborgardialoger. De ger en god grund för dialoger i 

ett tidigt skede och möjliggör för invånarna att ha 

inflytande och vara medskapande i frågor som rör dem. 

Det är viktigt att alla tar tillvara erfarenheterna från 

projektet och att metoderna får spridning i våra 

verksamheter.  

Inom ramen för tillitsresan har en arbetsgrupp jobbat 

med medborgardialog. Ett förslag som lyftes där var att 

nämnderna uppmanas att arbeta med medborgarbudget. 

Här finns goda exempel från andra kommuner och från 

Kraftsamling Sjöbo med det invånardrivna idébidraget.  

Överenskommelsen i Borås handlar om hur Borås Stad 

och de idéburna organisationerna (civilsamhällets olika 

organisationer och representanter) ska kunna utveckla 

och fördjupa sitt samarbete för att gemensamt 

upprätthålla och utveckla välfärden. Här finns exempel 

på hur vi tillsammans kan utveckla staden. Fritids- och 

folkhälsonämnden har sedan starten huvudansvaret för 

Överenskommelsen och vill här betona det 

gemensamma ansvaret för samverkan med 

civilsamhället.  

Visionsområde 3: Ett vardagsnära 

Borås  

 

Fokus läggs i detta målområde på det som underlättar i 

vardagen såsom service, fritidsaktiviteter, kultur, 

tillgängliga grönområden, men även bostäder som 

passar olika familjesituationer och åldrar.  

Inom ramen för stadens samhällsplanering finns 

möjligheter att skapa trygga miljöer genom att verka för 

funktionsblandade miljöer, med platser för möten 

mellan människor i olika åldrar och med olika intressen, 

så att det blir liv och rörelse under olika tider på dygnet.   

Det finns systematiska skillnader i hälsa mellan 

samhällsgrupper med olika social position. För att alla 

ska ha förutsättningar att ta tillvara sina livschanser 

behöver vi i kommunen skapa goda förutsättningar för 

alla. De insatser som görs behöver både vara universella 

och riktade mot grupper och individer. Inom Borås Stad 
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behöver vi bli ännu bättre på att använda resultaten i 

Välfärdsbokslutet och göra prioriteringar så att vi 

tillsammans skapar förutsättningar för att nå det  

nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 

förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och 

att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 

 

Inom ramen för Fritids- och folkhälsonämndens 

verksamhet handlar det till exempel om att  skapa 

förutsättningar för alla boråsares rätt till en rik fritid, 

oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning, 

socioekonomisk bakgrund och var man bor. Vi 

fortsätter att ha en hög tillgänglighet för alla, samtidigt 

som vi satsar på grupper med särskilda behov. Det 

betyder till exempel att vi har större tillgänglighet till 

mötesplatser i prioriterade geografiska områden, 

prioriterar personer med funktionsnedsättning och 

arbetar för att bryta den ofrivilliga ensamheten.  

 

Visionsområde 4: Omsorg om miljön 

och varandra  

 

Ur ett folkhälsoperspektiv är det som beskrivs i detta 

målområde grundläggande fundament för social 

hållbarhet och att skapa samhälleliga förutsättningar för 

en god och jämlik hälsa.  

Hälsans bestämningsfaktorer består både av 

levnadsvanor och av livsvillkor. De ramas in av de tre 

dimensionerna av hållbarhet och går vidare till 

samhällsarenor såsom boende, närmiljö, fritid, kultur, 

skola/utbildning, arbete/försörjning, hälso- och 

sjukvård och omsorg. De individuella 

bestämningsfaktorerna handlar om allt från 

socioekonomisk situation, livsstil och socialt 

sammanhang till tilltro, tillit, hopp och framtidstro. 

Därtill kommer individens kön, ålder och arv. 

Sambandet mellan hälsans bestämningsfaktorer och 

hälsan är komplex. Livsvillkoren påverkar invånarnas 

möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och politiska 

beslut påverkar invånarnas livsvillkor. Om invånarna har 

bra livsvillkor underlättas även möjligheterna att göra 

goda val för att leva hållbart. Upplever invånarna att de 

inte har likvärdiga möjligheter att kunna påverka sina 

livsvillkor kan det leda till att de känner maktlöshet, 

utanförskap och tilliten kan minska.  

Tillit till andra människor brukar sägas vara kittet som 

håller samman samhället. Det vi i Borås Stad kan ta med 
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oss i det fortsätta arbetet är att vi måste möta den nya 

tidens utmaningar med nya arbetssätt och metoder. Vi 

kan inte göra mer av samma, vi måste göra annorlunda. 

Här ger den både den påbörjade tillitsresan möjligheter 

och att vi tar tillvara de metoder som tagits fram i 

samband med Kraftsamling Sjöbo. 

Vi behöver även fortsätta att följa utvecklingen av 

boråsarnas livsvillkor genom att analysera 

Välfärdsbokslutet och prioritera de insatser och åtgärder 

som leder mot det nationella folkhälsomålet. Fritids- 

och folkhälsonämnden har ett övergripande ansvar för 

folkhälsofrågorna och fortsätter arbetet med att 

kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 

främjar en jämlik, jämställd och god hälsa med 

Välfärdsbokslutet som grund.  

I Kommunfullmäktige har det beslutats att samtliga 

nämnder och bolag årligen ska redovisa till hur de 

använt Välfärdsbokslutet i budget- och 

planeringsarbetet. Här finns förutsättningar att lägga en 

god grund för prioriteringar som leder vidare mot 

visionens intentioner.  

 

Ingen tidshorisont, istället revideras 

visionen kontinuerligt vid behov 

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiv till att 

visionen inte har någon tidshorisont, utan revideras vid 

behov. Hållbarhetsfrågorna kräver långsiktiga 

perspektiv.  

 

Övriga synpunkter:  

 

Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt 

samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, 

utan orättfärdiga skillnader. Människors lika värde står i 

centrum vilket kräver tillit, förtroende och att 

människor känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. 

För att nå ett socialt hållbart samhälle krävs en samsyn 

kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Det innebär 

också att det som erbjuds tillgodoser alla människors 

grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna 

säkerställs och skyddas. Det går inte att uppnå ett socialt 

hållbart samhälle om goda livsvillkor är ojämnt 

fördelade. I den nationella kommissionen för jämlik 

hälsa lyfts den sociala gradient som uppkommer genom 

att högre social position ger en bättre hälsa eftersom 

livsvillkoren då är bättre.  
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Fritids- och folkhälsonämndens är en facknämnd med 

uppdrag att skapa förutsättningar för en jämlik hälsa 

och en meningsfull fritid.  

Fritids- och folkhälsonämnden är också en länk till och 

från våra invånare genom nämndens 

samordningsuppdrag lokalt inflytande, demokratifrågor 

och mötesplatser. Vi har stora möjligheter att använda 

oss av de kontaktytor vi har med invånare i olika åldrar 

och från olika delar av Borås på våra mötesplatser, i 

ortsråden och i föreningslivet.  

Den gemensamma visionen bör leda verksamheterna i 

Borås Stad att arbeta för jämlika livsvillkor så att alla 

boråsare kan ta tillvara sina livschanser. För att kunna 

göra det behöver vi fortsätta att arbeta både 

förvaltningsöverskridande och tillsammans med andra 

aktörer såsom civilsamhället och andra organisationer. 

Det har varit en bred ansats och en god delaktighet i 

hela framtagandet av visionen. Nu gäller det att vi i 

Borås Stad bär visionen med oss i våra ordinarie 

uppdrag.  
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Tertial 1 2021, Fritids- och Folkhälsonämnden 

 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna tertialrapport 1, 2021 och 

att överlämna denna till Kommunstyrelsen. 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar också att begära förstärkt anslag för 

investeringsprojektet ”Utveckling av Borås Skidstadion” med 3 000 tkr för 

perioden 2021-2023.              

Sammanfattning 

Den bokförda budgetavvikelsen för perioden januari-april är -4 910 tkr inom 

fritidsramen och -254 tkr inom bidragsramen. Underskottet inom fritidsramen 

beror främst på lägre intäkter än budgeterat för perioden som en konsekvens av 

pandemin. Inom Badenheten och Anläggningsenheten är påverkan som störst.  

I nuläget prognostiseras en budgetavvikelse vid årets slut till -16 170 tkr med 

kompensation för kostnader för sociala investeringsprojekt på +958 tkr blir 

avvikelsen istället -15 212 tkr. Inom bidragsramen prognostiseras en avvikelse 

på -1 000 tkr. 

Konsekvenserna av pandemin uppskattas till totalt -17 800 tkr fördelat på -16 

300 inom fritidsramen och -1 500 tkr inom bidragsramen. Till största delen är 

det mindre intäkter än budget som ger avvikelsen. 

För att klara av kommande investeringsbehov på Skidstadion krävs ett ökat 

anslag på 3 000 tkr i jämförelse med nuvarande nivå. Avser perioden 2021-

2023. Orsaken är till största delen en kraftig ökad kostnad för dragningen av 

vatten och avlopp till Ymergården från Svinåsagatan, då markarbetena krävde 

sprängning på stora delar av sträckningen. I övrigt väntas en följsamhet mot 

budget.  
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Ärendet i sin helhet 

Fritidsramen 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -4 910 tkr, -8 830 tkr avser mindre 

intäkter än budgeterat och 3 920 tkr avser lägre kostnader än budgeterat för 

perioden. Avvikelserna finns till största del inom Badenheten och 

Anläggningsenheten och beror till stor del på konsekvenserna utifrån 

Coronapandemin. Inom ramen bokförs externa projektkostnader och intäkter 

av olika slag som påverkar budgetavvikelsen antigen positivt eller negativt. 

Sammantaget påverkar de tertialuppföljningen i sin helhet i mindre skala. 

Prognosavvikelse 

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott på totalt -16 170 tkr inom 

fritidsramen. Beräkningarna bygger till stor del på att vi kommer ha en 

verksamhet igång som stämmer överens med budget från september månad. 

Kompensationen för sociala investeringsprojekt beräknas till 958 tkr. Med 

hänsyn till denna blir den uppskattade prognosavvikelsen istället - 15 

212 tkr. Av det totala underskottet så kan ca 16 300 tkr härledas till 

konsekvenser av Coronapandemin inom fritidsramen, se vidare rubrik 6 i bilagd 

rapport.  

Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter: 

Mötesplatser/förebyggande, 700 tkr  

 Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Projektet 

avslutas 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). 

Kvarstående medel att nyttja 2021 beräknas till 788 tkr. 

Inga bokföra kostnader i nuläget. 

 Personalkostnader inom ordinarie budget, 700 tkr. 

Folkhälsa, -170 tkr  

 Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo", -170 tkr. (Total 

budget för perioden 2018-2020 = 3 000 tkr). Kvarstående medel att 

nyttja 2021 är 170 tkr. Inga kostnader bokförda i nuläget. 

Anläggningsenheten, -4 500 tkr 

 Mindre intäkter som en konsekvens av pandemin, -4 000 tkr 

 Efter tilläggsanslag i budget för hyreskostnader på Borås Arena kvarstår 

ca -250 tkr i jämförelse med budget och det faktiska utfallet. Förväntas 

bokslutsjusteras vid årets slut. 

 Diverse högre kostnader än budgeterat -250 tkr. 
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Evenemang, -1 500 tkr 

 Kostnader för SM-veckan vinter som genomfördes i annan tappning än 

planerat. Kostnader är bokförda 2021 och ingår inte i tidigare 

redovisning som gjordes i samband med bokslutet. 

Badenheten, - 12 000 tkr 

 Mindre personalkostnader än budgeterat, 2 000 tkr. 

 Mindre intäkter än budgeterat, - 14 000 tkr.  

Badresor/Kollo, - 300 tkr 

 Ökade personalkostnader för att kunna bemanna antalet ökade 

busstransporter samt dubbla perioder. 

 Ökade busskostnader på grund av dubbla kolloperioder. 

Buffert, 1 600 tkr 

 Används för att täcka diverse oförutsedda underskott inom alla 

verksamhetsområden. 

 

Övriga verksamhetsområden antas i nuläget har en budget i balans vid årets 

slut. 

 
Bidragsramen 

Den bokförda avvikelsen för perioden är -254 tkr. 

Inom ramen finns bidrag som visar en positiv avvikelse och andra negativ. 

Grundbidragen och lokalbidragen har en negativ avvikelse i jämförelse med 

budget då många föreningar har haft sina årsmöten och därmed sökt bidrag 

som påverkar utfallet särskilt första tertialen. Ett överskott för aktivitetsbidraget 

är en effekt av pandemin då aktiviteterna minskat. 

Bidrag till nämndens förfogande innefattar kompensationen för fakturerade 

lokaler som inte kunnat utnyttjas av föreningarna. Ett särskilt beslut som tagits 

av nämnden med en extra utbetalning under april månad på närmare 1 500 tkr. 

Inom bidragsramen prognostiseras ett underskott om ca -1 000 tkr på helåret.  

Uppdrag och indikatorer 

Åtta uppdrag från Kommunfullmäktige följs upp för perioden. Alla uppdrag 

rapporteras med status ”pågående” och anses vara delvis genomförda. 

Därutöver finns två uppdrag från nämnden ”Förstärka arbetet med 

digitalisering genom en handlingsplan med aktiviteter som bidrar till att frigöra 

värdeskapande tid” samt ”Arbeta för att öka anställningsbarheten för personer 

som står till arbetsmarknadens förfogande”. Båda uppdragen är pågående.  
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Förvaltningen följer två indikatorer i tertialrapporten, sjukfrånvaron och 

arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. Sjukfrånvaro är idag på 8,9 

procent vilket är en liten minskning jämfört med samma period 2019, som kan 

anses vara ett normalår. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska. Trots 

pandemin har förvaltningen brutit en negativ trend med ökad sjukfrånvaro. 

Målsättningen är att halvera sjukfrånvaron de kommande åren. 

Andelen timavlönade är 9,3 årsarbetare och är en fortsatt minskning med två 

procentenheter jämfört med samma period föregående år. Minskningen beror 

på att förvaltningen anlitat färre timavlönade på grund av 

Folkhälsomyndighetens restriktioner. 

Investeringar 

För investeringar med årliga anslag uppgår budgeten 2021 till 8 975 tkr. 

Investeringsanslag som löper över flera år beräknas budgeten till 5 936 tkr. 

Under de fyra första månaderna har det bokförts kostnader på 473 tkr i sin 

helhet. Flera större investeringar påbörjas kommande tertial.  

Anläggningen på skidstadion som går under benämningen ”Utveckling av Borås 

Skidstadion” har utvecklats enormt, inte minst med tanke på Borås 

skidlöparklubbs investering av nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum. 

För att klara av kommande investeringsbehov krävs en förstärkt godkänd utgift 

till totalt 13 000 tkr. Det innebär ett ökat anslag på 3 000 tkr i jämförelse med 

nuvarande nivå för perioden 2021-2023. 

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 1 2021, Fritids- och Folkhälsonämnden 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium/KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Årets första fyra månader präglas fortfarande av pandemin. Alla påverkas mer eller mindre och det är 
de mest utsatta grupperna som riskerar fara mest illa under kriser. Efter drygt ett år med covid-19-
pandemin har olika målgruppers utsatthet lyfts fram i olika rapporter, framförallt med fokus på barn 
och unga. Långa perioder av distansundervisning och uteblivna fritidsaktiviteter påverkar barn och 
unga, men också föräldrars försämrade förutsättningar påverkar hela familjen. Under 2020 bidrog 
förvaltningen i högsta grad till att sprida information om smittspridningen men också till att samordna 
insatser för att minska pandemins sociala konsekvenser. Med Västra Götalandsregionen som avsändare 
bidrar de lokalt upparbetade nätverken under våren 2021 med att sprida även information om 
vaccinering. 

För att öka kunskapen om invånarnas hälsa och underlätta prioriteringar tas välfärdsbokslutet fram, 
numera vart annat år. I juni kommer ett nytt välfärdsbokslut  och under vintern har aktuell statistik 
samlats in och sammanställts. Arbetet med att utveckla rapporten Välfärdsbokslut 2020 har pågått 
under perioden. Det har varit ett omfattande arbete med stora förändringar av rapporten men också 
arbete med ett processtöd, verktyg för uppföljning, kunskapsspridning och framtagande av en 
sambandsbild. 

I syfte att skapa attraktiva och trygga miljöer som lockar till utevistelse och bidrar till en meningsfull 
fritid är utvecklingen av våra centrala aktivitetsytor och parker viktiga. På både Bodavallen och 
Kronängsparken pågår intensivt arbete för att skapa tillgängliga och attraktiva offentliga platser. 
Avseende Bodavallen har detaljplanearbetet påbörjats, vilket kommer medge ett allaktivitetshus med en 
fullstor idrottshall och ytor för såväl skolverksamhet som för civilsamhället. I samband med det arbetet 
kommer utvecklingen av den fysiska miljön på och i anslutning till hela Bodavallsområdet att fortgå, 
vilket behöver ske i samarbete med berörda förvaltningar och civilsamhället. 

Det drogförebyggande arbetet har fortgått och en rad strategiska såväl som operativa insatser har, 
eller planeras att genomföras, där i princip samtliga har ändrat form till digitalt genomförande. Den 23 
mars arrangerades konferensen Sverige mot narkotika på Borås Kongress. Konferensen genomfördes 
digitalt och över 1800 personer från cirka 200 kommuner deltog. 

Den öppna ungdomsverksamheten består i dagsläget av 10 kommunala enheter (en minskning med 
tre enheter de senaste åren) som i olika omfattning bedriver öppen ungdomsverksamhet. Med bidrag 
från Fritids- och folkhälsonämnden bedrivs också tre enheter i annan regi (IOP) och via en 
idrottsförening som i sin klubbstuga har öppen ungdomsverksamhet tre dagar per vecka. Verksamhet 
bedrivs även med att fritidsledare från Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns på plats i två olika 
föreningars anläggningar vissa tider varje vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och 
kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet. 

Den öppna ungdomsverksamheten har bedömts som samhällsviktig i ett Borås Stads-perspektiv och 
har under perioden, trots sjukfrånvaro, i princip haft ordinarie tillgänglighetstider. I syfte att minimera 
smittspridning och utifrån rådande riktlinjer har tillgängligheten dock skett utomhus eller genom 
digitala aktiviteter. 

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om anpassningar som skulle 
komma att påverka flera verksamheter. Föreningen Tåget hade sin verksamhet i lokaler på 
Brämhultsvägen och hyran för dem var alldeles för hög. Under 2020 påbörjades dialog mellan 
föreningen och verksamheten på Brygghuset om att se över möjligheterna för Tåget att flytta sin 
verksamhet till Bryggaregatan 14. Lokalerna på Brämhultsvägen sades upp och Tåget fick fram till 
september 2021 på sig att tömma dem. 

Parallellt startade en dialog mellan verksamheterna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland om 
att starta ett samarbete för att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett mer effektivt sätt. 
Dessutom ville Fritids- och folkhälsonämnden göra en särskild satsning på en rik fritid för personer 
med funktionsnedsättning. 
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I samverkan arbetades ett förslag fram om en verksamhetsförändring där Brygghuset skulle behålla plan 
2 på Bryggaregatan 14 och medarbetarna skulle utgå från Viskastradsgatan 5 i Träffpunkt Simonslands 
lokaler medan föreningen Tåget skulle disponera tre våningar på Bryggaregatan 14. Under februari 
fördes dialoger i samverkan om förslaget och en tjänsteperson utsågs som processledare. 

Mötesplatserna, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset och Mötesplats 
Kristineberg, har öppet måndag-lördag i varierande utsträckning. I samband med det rådande Covid-
19-läget har Mötesplatserna bedömts som samhällsviktiga i ett Borås Stads-perspektiv och har under 
perioden, trots sjukfrånvaro, i princip haft ordinarie tillgänglighetstider. I syfte att minimera 
smittspridning och utifrån rådande riktlinjer har tillgängligheten dock skett utomhus eller genom 
digitala kontakter. 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att undersöka andra driftformer för den anrika friluftsgården 
Kypegården. Idag sköts den av Servicekontoret. Vi vill locka fler till Kypegården och den omgivande 
naturen genom att undersöka möjligheterna för fler föreningar att vara i området och bedriva 
föreningsverksamhet i anslutning till gården. Vi tror att föreningarna kan locka till sig fler invånare att ta 
del av området samt att bada bastu i en rogivande miljö. Utredningen beräknas vara klar under tertial 
2 2021. Under våren har belysning till utegymet påbörjats samt även ett tak att ställa barnvagnar under. 
Arbetena ingår i den antagna 5-årsplanen för Kypegården. Det uppförs en ny grillstuga med tak samt 
att belysningen och stolpar på elljusspåret ska bytas. 

Vintern visade sig från sin bästa sida under året och Skid-SM blev en formidabel succé! 
Vykortsliknande bilder kablades ut över hela Sverige när skideliten gjorde upp om medaljerna. 
Arrangörsklubben tillsammans med sina funktionärer fick högsta betyg av åkarna, svenska 
skidförbundet och SVT. Stadion med sitt nya klubbhus och Borås skidlöparklubb har verkligen visat att 
man klarar av ett stort evenemang med bravur! I efterarbetet när snön lagt sig ska en del återställning av 
sönderkörda ytor göras färdigt. Området runt skidstadion har höga naturvärden samt många 
fornlämningar vilket kräver försiktighet vid ingrepp. 

Föreningsbidrag avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Under april 
månad gjordes en stor utbetalning som kompensation till föreningslivet lokaler som de blivit utestängda 
från. Förvaltningens beslut att följa de restriktioner och riktlinjer som utfärdats nationellt på grund av 
pandemin gjorde att föreningar som hyr lokaler av oss på årsbasis inte kunnat utnyttja dessa. 
Förvaltningen tog fram ett förslag till kompensation för dessa lokaler och föreningarna blev 
kompenserade med ca 1 500 tkr. 

En tydlig nedgång märks på antalet aktiviteter för barn och ungdomsföreningar. Ca 5 000 färre 
aktiviteter genomfördes under hösten 2020 jämfört med hösten 2019, en minskning med ca 15 %. 
Deltagarantalet sjönk med ca 60 000 deltagare och där är minskningen hela 19 %. Nedgången kan till 
stora delar kopplas till pandemins påverkan på föreningslivet och de restriktioner som har införts. 

Enheten har en ständig dialog med föreningslivet och lyssnar av för att se om fler 
kompensationsåtgärder behövs. 

Friluftslivets år har inletts med en digital utomhusfestival med både liveklipp och förinspelade 
filmklipp från flera friluftsområden och naturreservat. En livetävling pågick samtidigt. Både den digitala 
festivalen och Friluftslivets år i stort drivs gemensamt av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen. 

Enheten har under vinter/våren även hjälpt flera föreningar i planeringen med att anlägga 
nya/upprusta befintliga vandringsleder: Sjömarkens IF, Rångedala Hembygdsförening, Björkehovs IS 
samt ett privat initiativ i Borgstena. 

Vi rustar för ytterligare en sommar i pandemins fotspår. Förra året var det ett otroligt högt tryck på 
våra badplatser och i många fall räckte inte parkeringarna till. Vi jobbar för att sprida informationen om 
vilka badplatser som finns tillgängliga för att sprida ut antalet besökare. 

Vi inleder 2021 med att ha alla vår fyra publika bad öppna endast för skolverksamhet, föreningslivet 
och medicinska bad. Detta på grund av de restriktioner som finns. Vi tar nu emot fler grupper från 
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skolorna med elever som inte har nått målet i simning för årskurs sex. De medicinska baden har ökat 
kraftigt på alla våra fyra anläggningar. Medicinska bad är personer som fått ett recept av sin läkare på 
fysisk aktivitet. Dessa personer kan boka en tid, på någon av våra anläggningar , för att kunna simma. 

Vi planerar stängning för renovering av Borås Simarena under maj till september. 
Vi har även fått göra en akutstängning av Asklandabadet mellan 16 mars till 19 april,  då stora delar av 
den kaklade botten släppte i bassängen. Det är nu provisoriskt lagat, men kommer att behövas stängas 
igen för att göras en större renovering av bassängen och badet. När detta blir är inte bestämt. Man 
kommer inte göra någon mer provisorisk lagning av bassängen. Nu krävs en större renovering om 
badet ska leva vidare. 

Revideringen av ”Överenskommelse-dokumentet” fortgår, vilket bidrar till att flera dialoger och två 
remisskonferenser har genomförts. 

Landsbygdsutveckling och nya avtal med Ortsråden är undertecknade och gäller retroaktivt från 
årsskiftet, för Attraktiva Toarp, Framtid Fristad och Sandaredsbygdens Ortsråd. En process pågår även 
tillsammans med Viskaforsbygdens Ortsråd, med målsättning att kunna starta från 1/5. 

Framtagande av nya- eller revidering av befintliga lokala utvecklingsplaner är ett fortsatt pågående 
arbete för samtliga Ortsråd. Likaså att genomföra- och utveckla konceptet ”Samrådsarena Landsbygd”, 
vilket genomförs under våren med olika teman av både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad. 

Beslut om att samtliga aktivitetsdagar är inställda har tagits av nämnden, utifrån aktuell situation och de 
rekommendationer som kommit nationellt och lokalt. Utgångspunkten är dock fortsatt ”vi ställer inte 
in, vi ställer om”, vilket även ses som en uppmuntran kring att anordna alternativa 
aktiviteter/evenemang på respektive område, utefter de restriktioner som kommer att gälla framöver 
under året. 

Avseende förvaltningens uppdrag att ta fram en handlingsplan för digitalisering har en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp gjort en inventering, där det framgår att verksamhetsutveckling 
där man drar nytta av digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens verksamheter. Utifrån detta har 
utvecklingsområden identifierats och aktiviteter är initierade inom varje del. Detta är förvaltningens 
förslag till handlingsplan som också kommer bli ett levande material där vi samlar våra insatser. För 
tillfället pågår arbete med att förankra innehållet i verksamheterna. 

Inom ekonomiklustret har vi under tid arbetet med att kvalitetssäkra vårt arbetssätt. Vi har exempelvis 
tagit fram nya gemensamma rutiner men även identifierat områden som vi behöver arbeta mer med 
eller skaffa oss mer kunskap om. Ett av områdena där vi behöver få en gemensam kunskapsbas är inom 
momsområdet. Vi har färdigställt ett underlag med frågeställningar inom områden där vi känner att det 
finns oklarheter idag och tanken är att vi ska få till en skräddarsydd utbildningsinsats under 2021. 

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott på totalt -16 170 tkr inom fritidsramen. Beräkningarna 
bygger till stor del på att vi kommer ha en verksamhet igång som stämmer överens med budget från 
september månad. 

Kompensationen för sociala investeringsprojekt beräknas till 958 tkr. Med hänsyn till denna blir den 
uppskattade prognosavvikelsen istället - 15 212 tkr. Av det totala underskottet så kan ca 16 300 tkr 
härledas till konsekvenser av Coronapandemin, se vidare rubrik 6. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Arbetet fortgår i bred samverkan med berörda 
förvaltningar i staden och iordningställandet av 
parken kommer påbörjas under 2021. 
Kronängsparken på Norrby har påbörjats. Under 
2021 ska den gamla 7-manna fotbollsplanen flyttas. 
Kronängsparken kommer även utgöra etapp 1 av 
"Staden i parken".  Norrbyhuset renoveras under 
innevarande år och kommer utgöra kärnan i parken. 

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. Ett annat initiativ är att ett 
antal föreningar på Hässleholmen har gått samman 
för att samordna verksamheten i gemensamma 
lokaler. Processen pågår i samverkan med 
förvaltningen. 

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

 Delvis 
genomfört 

Förstudien har i praktiken färdigställts och kommer 
att behandlas på nämndens maj- eller 
junisammanträde. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 
inrätta minst en ny badplats vilket gärna kan ske i 
samverkan med föreningslivet. 

 Delvis 
genomfört 

Delvis genomfört. Kan inte rapportera färg/status 
här. Arbete påbörjat med ny badplats i 
funningen/bogryd. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska under 2021 se 
över öppettiderna för fritidsgårdarna så att dessa 
håller öppet när behovet är som störst. 

 Delvis 
genomfört 

Uppdraget har påbörjats med utgångspunkt från 
nuvarande fördelningsprinciper baserat på områdets 
behov, resultat från välfärdsbokslutet samt 
synpunkter från brukarenkäter. 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
möjligheten att lokalsamordna mötesplatserna med 
föreningslivets lokaler för att vara så lokaleffektiva 
som möjligt. 

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har påbörjats med intresserade föreningar 
som vill utveckla verksamheten i en riktning som 
påminner om en "Mötesplatsfunktion". Exempel är 
Mariedals IK på Kransmossen samt Byttorps IF på 
Byttorp. På Norrbyhuset och den tilltänkta nya 
Mötesplatsen på Sjöbo finns också planer på att 
erbjuda föreningar mötes- och aktivitetslokaler. 
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Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
förutsättningarna att införa ett riktat stöd till 
föreningar i utsatta områden som erbjuder läxhjälp. 

 Delvis 
genomfört 

Enheten har påbörjat ett samarbete med 
Grundskolan och Skolverket för att klargöra vilket 
stöd som utgår från dessa. Det är olyckligt om stöd 
utgår för samma sak från två håll. Föreningar som 
bedriver den här typen av verksamhet gör det med 
olika förutsättningar och med olika kvalitet.  

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

På grund av pandemin har arbetet med att starta 
upp ny verksamhet försvårats. En ansökan till 
allmänna arvsfonden fick avslag i december 2020, 
men ambitionen är att arbeta vidare tillsammans 
med berörda föreningar enligt intentionerna i 
ansökan men det förutsätter ett närmare fysiskt 
samarbete.  Ett IOP har upprättats med Hemgården 
för att de ska arbeta med riktade insatser till 
målgruppen.  Ett förändringsarbete pågår där delar 
av Brygghuset ska flytta till Träffpunkt Simonsland, 
där verksamheten ska riktas till bland annat unga 
med NPF-diagnos.  

2.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges indikatorer  

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 
 
Utfall År 2019 
8,6 
 
Utfall År 2020 
9,5 
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Kommunfullmäktiges indikatorer  

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 
 
Utfall År 2019 
12,8 
 
Utfall År 2020 
11,7 
 
 

 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid ska minska, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Den minskning av sjukfrånvaron som förvaltningen hade under slutet av 2020 kvarstår och fortsätter 
minska under första perioden 2021. 
 
Sjukfrånvaro är idag på 8,9 procent vilket är en liten minskning jämfört med samma period 2019, som 
kan anses vara ett normalår. Den långa sjukfrånvaron fortsätter att minska. Trots pandemin har 
förvaltningen brutit en negativ trend med ökad sjukfrånvaro. Förvaltningen bedömer att det 
strukturerade arbete med rehabilitering och tidiga insatser för återgång i arbetet som påbörjades under 
hösten har gett resultat. Under året har HR (personalfunktionen) genomfört utbildningar i arbetsmiljö 
och samverkan för chefer och skyddsombud samt kartlagt och analyserat arbetsmiljön på flera enheter. 
Handlingsplaner har tagits fram av verksamheterna. På sikt bedömer förvaltningen att det sammantagna 
arbetet kommer att ge effekter på en förbättrad arbetsmiljö och minskad sjukfrånvaro som kan halvera 
sjukfrånvaron under de kommande åren. 
 
Den stabiliserande sjukfrånvaron ger förvaltningen en indikator på att omställningen av arbetet under 
pandemin har fungerat väl även om många medarbetare och framförallt chefer haft en hög 
arbetsbelastning. Förvaltningen kommer nogsamt att följa återgången till mer normala 
arbetsförhållanden för personalen och vara uppmärksamma på signaler på ohälsa. I samband med detta 
kommer en översyn av organisationen att ses över för att skapa en balanserad arbetsmängd och 
bibehålla en god arbetsmiljö. 
 

 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten ska minska. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Andelen timavlönade är 9,3 årsarbetare och är en fortsatt minskning med två procentenheter jämfört 
med samma period föregående år. Minskningen beror på att förvaltningen anlitat 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. 
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2.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status T1 2021 Kommentar 

Fritids- och folkhälsonämnden ska förstärka arbetet 
med digitalisering genom en handlingsplan med 
aktiviteter som bidrar till att frigöra värdeskapande 
tid. 

 Delvis 
genomfört 

Med utgångspunkt i den genomförda inventeringen 
kring förvaltningens digitaliseringsarbete har 
utvecklingsområden identifierats.  Dessa utgör 
grunden för förvaltningens handlingsplan för 
digitalisering. Aktiviteter har initierats inom varje 
utvecklingsområde. Arbetet processleds av Kvalitets- 
och utvecklingsenheten, en 
förvaltningsöverskridande arbetsgrupp samordnar 
och genomför aktiviteterna. Förslaget till 
handlingsplan förankras nu i verksamheterna 
parallellt med genomförande av aktiviteter. 

Arbeta för att öka anställningsbarheten för personer 
som står till arbetsmarknadens förfogande. 

 Delvis 
genomfört 

Förvaltningen arbetar systematiskt för att stärka 
gruppens möjligheter till sysselsättning inom 
nämndens olika ansvarsområden. På ett flertal 
arbetsplatser försöker vi skapa möjligheter till en 
ökad närvaro av personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

3 Intern kontroll 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den 
professionella ledningen och övrig personal samverkar. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens 
bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i 
en intern kontrollplan för nämnden. 

Arbetet med nämndens interna kontroll startar med att en riskanalys görs. Riskanalysen är en 
kartläggning av nämndens största riskområden. Riskbilder som bedöms ha hög sannolikhet (4) och stor 
konsekvens (4) kräver direkta åtgärder för att hålla risken under uppsikt och för att minimera påverkan i 
så stor utsträckning som möjligt. 
 

I nämndens interna kontrollplan för 2021 finns inga identifierade risker med riskpoäng 16. Därav görs 
ingen vidare analys i tertialuppföljningen. Det finns inte heller några risker som följs upp i andra 
intervall än per år. Uppföljningen görs därmed enbart i samband med bokslutet i en separat rapport. 

Arbetet med att identifiera och analysera risker inför 2022 pågår i verksamheter, förvaltningsledning 
och med nämnden. Beslut om ny riskanalys- och internkontrollplan för 2022 fattas av nämnden i 
augusti i samband med budget 2022-1. 
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4  Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritid och folkhälsa 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 1 725 4 054 595 1 963 1 368 0 

Avgifter och övriga intäkter 17 408 59 754 23 679 13 481 -10 198 -19 435 

Summa intäkter 19 133 63 808 24 274 15 444 -8 830 -19 435 

Personal -30 580 -98 087 -32 429 -29 741 2 688 3 500 

Lokaler -33 761 -113 375 -38 906 -38 633 273 -1 000 

Material och tjänster -24 191 -62 547 -22 620 -21 639 981 -835 

Kapitalkostnader -5 523 -17 299 -5 766 -5 788 -22 0 

Summa kostnader -94 055 -291 308 -99 721 -95 801 3 920 1 665 

Buffert (endast i budget) 0 -1 600 0 0 0 1 600 

Nettokostnad -74 922 -229 100 -75 447 -80 357 -4 910 -16 170 

Kommunbidrag 70 612 229 100 75 447 75 447   

Resultat jämfört med 
kommunbidrag 

-4 310 0 0 -4 910  -16 170 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 905   0  958 

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 405   -4 910  -15 212 

Ackumulerat resultat 150 268 268 268 - - 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -4 910 tkr, -8 830 tkr avser mindre intäkter än budgeterat och 
3 920 tkr avser lägre kostnader än budgeterat för perioden. Avvikelserna finns till största del inom 
Badenheten och Anläggningsenheten och beror till stor del på konsekvenserna utifrån 
Coronapandemin. Inom ramen bokförs externa projektkostnader och intäkter av olika slag som 
påverkar budgetavvikelsen antigen positivt eller negativt. Sammantaget påverkar de tertialuppföljningen 
i sin helhet i mindre skala. 

Buffert 

Under året finns en avsatt buffert motsvarande 1 600 tkr. Bufferten är i nuläget avsedd för att täcka 
eventuella diverse oförutsedda underskott inom fritidsramen. 

Prognosavvikelse vid årets slut 

I nuläget prognostiseras ett bokfört underskott på totalt -16 170 tkr inom fritidsramen. Beräkningarna 
bygger till stor del på att vi kommer ha en verksamhet igång som stämmer överens med budget från 
september månad. 

Kompensationen för sociala investeringsprojekt beräknas till 958 tkr. Med hänsyn till denna blir den 
uppskattade prognosavvikelsen istället - 15 212 tkr. Av det totala underskottet så kan ca 16 300 tkr 
härledas till konsekvenser av Coronapandemin, se vidare rubrik 6. Det prognostiserade underskottet 
återfinns inom följande enheter: 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2021 11(32) 

 Mötesplatser/förebyggande, 700 tkr              
o Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Projektet avslutas 2019. (Total 

budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). Kvarstående medel att nyttja 2021 
beräknas till 788 tkr. Inga bokföra kostnader i nuläget. 

o Personalkostnader inom ordinarie budget, 700 tkr. 
 Folkhälsa, -170 tkr              

o Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo", -170 tkr. (Total budget för perioden 
2018-2020 = 3 000 tkr). Kvarstående medel att nyttja 2021 är 170 tkr. Inga kostnader 
bokförda i nuläget. 

 Anläggningsenheten, -4 500 tkr               
o Mindre intäkter som en konsekvens av pandemin, -4 000 tkr 
o Efter tilläggsanslag i budget för hyreskostnader på Borås Arena kvarstår ca -250 tkr i 

jämförelse med budget och det faktiska utfallet. Förväntas bokslutsjusteras vid årets 
slut. 

o Diverse högre kostnader än budgeterat -250 tkr. 
 Evenemang, -1 500 tkr       

o Kostnader för SM-veckan vinter som genomfördes i annan tappning än planerat. 
Kostnader är bokförda 2021 och ingår inte i tidigare redovisning som gjordes i samband 
med bokslutet. 

 Badenheten, - 12 000 tkr                  
o Mindre personalkostnader än budgeterat, 2 000 tkr. 
o Mindre intäkter än budgeterat, - 14 000 tkr.  

 Badresor/Kollo, - 300 tkr               
o Ökade personalkostnader för att kunna bemanna antalet ökade busstransporter samt 

dubbla perioder. 
o Ökade busskostnader på grund av dubbla kolloperioder.     

 Buffert, 1 600 tkr               
o Används för att täcka diverse oförutsedda underskott inom alla verksamhetsområden. 

 

Övrigt 

Momsen på Stadsparksbadet har sedan aug 2019 ändrats från 25 % till 0 %. Vi har ännu inte fått ett 
slutligt besked om Skatteverket överensstämmer med oss om denna ändring. En återgång till en 
momssats på 25 % kommer påverka våra bokförda intäkter. 

 

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 2020-12-

31 
Utfall 2021-04 Återstår 

En kommun fri från våld (projekt 
29004) 

5 700 4 912 0 788 

Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) 3 000 2 830 0 170 

Summa 8 700 7 742 0 958 

Båda projekten är slutredovisade. Efter godkännande har dock kvarstående medel utlovats få användas 
under 2021. Totalt 958 tkr. 
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnden       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -543 -1 424 -475 -593 -118 0 

Nettokostnad -543 -1 424 -475 -593 -118 0 

Gemensam fritidsadministration       

Intäkt 300 185 185 210 25 65 

Kostnad -4 060 -12 601 -4 443 -4 218 225 -65 

Nettokostnad -3 760 -12 416 -4 258 -4 008 250 0 

Överenskommelsen       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad -7 -386 -69 -45 24 0 

Nettokostnad -7 -386 -69 -45 24 0 

Mötesplatser/förebyggande arbete       

Intäkt 1 394 655 218 1 670 1 452 0 

Kostnad -6 073 -17 734 -5 905 -5 379 526 700 

Nettokostnad -4 679 -17 079 -5 687 -3 709 1 978 700 

Fritidsgårdsverksamhet       

Intäkt 3 335 6 055 2 673 2 525 -148 0 

Kostnad -14 814 -42 084 -15 131 -14 190 941 0 

Nettokostnad -11 479 -36 029 -12 458 -11 665 793 0 

Badresor/barnkoloni       

Intäkt 0 188 0 0 0 0 

Kostnad -261 -3 128 -215 -235 -20 -300 

Nettokostnad -261 -2 940 -215 -235 -20 -300 

Folkhälsa       

Intäkt 1 542 3 955 2 578 2 854 276 0 

Kostnad -2 379 -7 186 -2 469 -2 048 421 -170 

Nettokostnad -837 -3 231 109 806 697 -170 

Träffpunkt Simonsland       

Intäkt 1 067 3 981 2 460 1 876 -584 -1 000 

Kostnad -3 087 -11 211 -3 738 -2 812 926 1 000 

Nettokostnad -2 020 -7 230 -1 278 -936 342 0 

Anläggningsenheten       

Intäkt 5 264 22 121 7 196 5 226 -1 970 -4 500 

Kostnad -43 435 -134 252 -46 549 -46 648 -99 0 

Nettokostnad -38 171 -112 131 -39 353 -41 422 -2 069 -4 500 

Badenheten       

Intäkt 6 218 26 668 8 964 1 083 -7 881 -14 000 

Kostnad -18 345 -58 252 -19 331 -17 675 1 656 2 000 

Nettokostnad -12 127 -31 584 -10 367 -16 592 -6 225 -12 000 

Evenemang       
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Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Intäkt 29 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 067 -3 050 -863 -1 958 -1 095 -1 500 

Nettokostnad -1 038 -3 050 -863 -1 958 -1 095 -1 500 

Buffert       

Intäkt 0 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 -1 600 -533 0 533 1 600 

Nettokostnad 0 -1 600 -533 0 533 1 600 

Totalt       

Intäkt 19 149 63 808 24 274 15 444 -8 830 -19 435 

Kostnad -94 071 -292 908 -99 721 -95 801 3 920 3 265 

Nettokostnad -74 922 -229 100 -75 447 -80 357 -4 910 -16 170 

4.3.1 Gemensam fritidsadministration 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Ett antal förvaltningsövergripande utvecklingsområden faller inom ramen för kvalitetsarbetet. Under 
första tertialen av 2021 finns fortsatt en påverkan av Covid-19 i arbetet vilket innebär att arbetet delvis 
påverkats. 

En genomgång och uppdatering av förvaltningens krismaterial behöver göras men aktiviteten har med 
anledning av covid-19 skjutits upp. Huvudfokus i nuläget är krishantering och samordning av covid-19- 
pandemin. Förvaltningens krismaterial har delvis använts när det gäller stöd av mallar i dokumentation 
och frågeställningar kopplat till analys. En uppföljning av covid-19-pandemin på förvaltningen har 
initierats där dokumentation och material från tidigare genomförd enkät kan tas tillvara. Uppföljningen 
syftar till att identifiera lärdomar och erfarenheter av pandemin samt krishanteringen inför framtiden. 
Detta arbete kan bli ett underlag till genomgång och uppdatering av krismaterialet. 

Målarbetet- tillitsresan avser förvaltningens kvalitetsarbete med fokus på de interna processerna. Syftet 
är att utveckla ett mer tillitsbaserat arbetssätt, ökad delaktighet från medarbetare, ökad transparens men 
framförallt stärka helhetsperspektivet och samverkan inom förvaltningen. Aktiviteter riktade mot 
medarbetarna kräver fysiska möten i stor utsträckning för att få önskad effekt när det gäller bland annat 
ökad samverkan och ökad kännedom och förståelse om varandras verksamheter. Utifrån de 
förutsättningar som finns idag, och den stora påverkan som Covid-19 pandemin har på verksamheterna 
ser vi inte möjligheten att genomföra satsningarna på ett tillfredställande sätt. Fokus har därför lagts på 
förankringsarbete, planering inför utbildningsinsatser samt framtagande av verktyg. En dialog och 
samarbete kring detta har påbörjats med övriga stödfunktioner inom ekonomi och HR. 

Arbetet med den interna kontrollen fortlöper och årshjulet för processen har kunnat följas. I början av 
året redovisades en uppföljning av den interna kontrollplanen 2020. Ett förbättringsområde i processen 
inför kommande år är dokumentation i Stratsys när det gäller intern kontroll även på verksamhetsnivå. 
Det finns skillnader i hur man dokumenterar på verksamhetsnivå vilket gör det svårt att få en 
helhetsbild i arbetet. Genomförandet av kontrollmoment inom ramen för intern kontrollplan 2021 är 
påbörjade till viss del och arbetet med att genomföra riskanalyser inför 2022 är initierat. 

Avseende förvaltningens uppdrag att ta fram en handlingsplan för digitalisering har en 
förvaltningsövergripande arbetsgrupp gjort en inventering, där det framgår att verksamhetsutveckling 
där man drar nytta av digitaliseringen pågår inom alla förvaltningens verksamheter. Utifrån detta har 
utvecklingsområden identifierats och aktiviteter är initierade inom varje del. Detta är förvaltningens 
förslag till handlingsplan som också kommer bli ett levande material där vi samlar våra insatser. För 
tillfället pågår arbete med att förankra innehållet i verksamheterna. 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2021 14(32) 

Kommunikationsarbetet påverkas uteslutande av covid-19-pandemin och insatserna fokuserar på att 
informera om rådande restriktioner genom att ta fram anpassat informationsmaterial till respektive 
anläggning och/eller verksamhet. Nya former för, till exempel, lovverksamhet, riktat arbete i samband 
med kritiska datum kommuniceras genom såväl digitala forum och post-utskick, för att att möjliggöra 
att så många som möjligt tar del av informationen. 

Det har inte genomförts några större arrangemang, vilket vanligtvis belastar merparten av budgeten för 
kommunikation, och det är i dagsläget tveksamt till om den sorts arrangemang kommer möjliggöras 
under andra halvåret. 

På kvalitet- och utvecklingsenheten finns tre heltidstjänster som utvecklingsledare folkhälsa, vilka 
samfinansieras med Hälso- och sjukvårdsnämnden Södra. Ett samarbete med Länsstyrelsen bidrar till 
finansiering av en tjänst på 50 procent i syfte att utveckla det våldspreventiva arbetet. Socialt Hållbart 
Borås har med hjälp av externa medel finansierat en person på halvtid för att kartlägga och analysera 
befintligt - och behov av kommande föräldraskapsstöd. 

Ekonomikluster 

Inom ekonomiklustret har vi under tid arbetet med att kvalitetssäkra vårt arbetssätt. Vi har exempelvis 
tagit fram nya gemensamma rutiner men även identifierat områden som vi behöver arbeta mer med 
eller skaffa oss mer kunskap om. Ett av områdena där vi behöver få en gemensam kunskapsbas är inom 
momsområdet. Vi har färdigställt ett underlag med frågeställningar inom områden där vi känner att det 
finns oklarheter idag och tanken är att vi ska få till en skräddarsydd utbildningsinsats under 2021. 

Utvecklingen av processen för autogiro inom badenheten är i skarpt läge. Vi har sedan länge signalerat 
att processen behöver utvecklas för att kunna ge den bästa servicen till kunden. De interna flödena är 
idag sårbara och arbetskrävande. Det finns en tillsatt arbetsgrupp där representant från ekonomiklustret 
ingår. Idag finns ett förslag till integrering av processen i nuvarande kassasystem. 

Som en del av vårt utvecklingsarbete har vi återupptagit kontakten med koncerninköp för att utveckla 
möjligheterna med att göra analyser kopplat till ramavtal. För att kunna göra bra analyser med hjälp av 
verktyget som kallas ”Spend” så har vi till en början säkerställt att den organisatoriska strukturen i 
systemet är rätt uppbyggd. Tanken med verktyget är dels att säkerställa att det finns en följsamhet av 
befintliga ramavtal vid inköp av olika slag, men också att kunna identifiera områden där stora inköp 
görs och där det då kanske behövs ramavtal. En annan viktig del är att göra förvaltningsinterna avtal 
synliga för andra. 

Kommunfullmäktige har nyligen fattat beslut om nya attestregler. Utifrån dessa har vi arbetat fram 
förvaltningsspecifika tillämpningsanvisningar och förhållningssätt som förtydligar förvaltningens 
interna rutiner i hanteringen av ekonomiska transaktioner. Vi har börjat använda oss av elektronisk 
attest av interna bokföringar i större utsträckning. Vi har också påbörjat en översyn av att kunna 
hantera attest vid manuella utbetalning på ett alternativt sätt. Detta för att i så stor utsträckning som 
möjligt minska den manuella hanteringen samt öka graden av digital arkivering i ekonomisystemet 
Agresso. Vi har också visat intresse för att få mer information om ett annat alternativt sätt att signera 
ekonomiska handlingar med hjälp av BankID. 

Inom ekonomiklustret finns förvaltningarnas IT-ansvariga som inte bara arbetar praktiskt med tekniska 
frågor direkt ute i våra verksamheter utan som också har ett strategiskt ansvar kopplat till IT och 
telefoni. Funktionerna arbetar förvaltningsövergripande och har under senare tid arbetet frekvent med 
att utveckla möjligheterna till digitala möten, inte bara genom inköp av utrustning utan också genom 
stöd och utbildning i olika sammanhang. 

En förvaltningsplan för IT har arbetats fram som syftar dels till att klargöra roller och ansvar för olika 
system men också en sammanställning över de digitala system vi använder oss av. Tanken är att 
förvaltningsplanen ska ligga till grund för budgetarbetet där man i tidigt skede kan identifiera vilka 
utvecklingsbehov som finns och därmed kunna avsätta resurser eller göra prioriteringar till förmån för 
dessa investeringar. 
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I början av varje år lämnas ett granskningsformulär till dataskyddsombuden. Detta är ett underlag som 
ger ombuden en bild över hur förvaltningen arbetar med dataskyddsförordningen. I de fall vi inte 
upplevs uppfylla de kriterier som finns så sammanställs dessa i en åtgärdsplan. I nuläget har vi inte fått 
ta del av åtgärdsplanen. Åtgärdsplanen är en viktig del i planeringen av det löpande arbetet inom 
området. 

4.3.1.1 Överenskommelsen 

Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i staden. Fritids- och folkhälsonämnden har 
fortsatt finansierat en processledare motsvarande en 40 % tjänst som arbetar ihop med den kommunala 
processledaren. 

Under 2021 har hittills följande insatser genomförts och anpassats utifrån rådande pandemi: En 
utbildning och ett FRÖ-möte (Forum för relationer i Överenskommelsen) för civila samhället och 
personal i staden har genomförts. Revideringen av ”Överenskommelse-dokumentet” fortgår, vilket 
bidrar till att flera dialoger och två remisskonferenser har genomförts. 

4.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

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. Mötesplatserna 
har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för verksamhetsöverskridande 
samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha en lokal prägel och de tre 
inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som 
arbetades fram under projektet "En kommun fri från våld" förstärker uppdraget genom att all personal 
löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. 

Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-lördag i varierande utsträckning. I 
samband med det rådande Covid-19-läget har Mötesplatserna bedömts som samhällsviktiga i ett Borås 
Stads-perspektiv och har under perioden, trots sjukfrånvaro, i princip haft ordinarie tillgänglighetstider. 
I syfte att minimera smittspridning och utifrån rådande riktlinjer har tillgängligheten dock skett 
utomhus eller genom digitala kontakter. 

Besökssiffrorna under pandemin och särskilt när verksamheten bara bedrivs ute och digitalt har 
minskat markant. Det finns dock ett fortsatt högt tryck på olika former av medborgarservice. Största 
trycket efter medborgarservice ser vi Norrby och Hässleholmen. På dessa områden finns en utvecklad 
servicenivå och under pandemin har verksamheterna prioriterat just medborgarservicen. Statistiken 
visar att besöken ligger inom jämn könsfördelning 40% - 60% under hela perioden. 

Internationellt arbete 

Under början av 2021 har 3 nya volontärer tagits emot och Borås Stad har via Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och tidigare stadsdel Väster, sammanlagt varit värdar åt 48 volontärer. I 
dagsläget finns det 6 volontärer fördelade på flera olika enheter inom den öppna 
ungdomsverksamheten, kapaciteten är 10 så vi räknar med att fler kommer att ansluta sig inom kort. 
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Den Europeiska solidaritetskåren har påbörjat en ny programperiod 2021-2027, vilket innebär att 
ansökan om en ny quality label är igång, detta för att säkra det strategiska volontärsarbetet inom öppen 
ungdomsverksamhet de kommande 7 åren och säkra upp budgeten så att vi ska kunna genomföra flera 
projekt varje år. 

Eurodesk Borås har deltagit i den nationella nätverksträffen med övriga Eurodeskkontor i Sverige för 
att prata om olika strategier under pandemin. Förberedelser pågår också inför European youth week, 
där vi planerar att genomföra olika aktiviteter för att uppmärksammaolika möjligheter för unga i EU. 

Det kommer bland annat att genomföras en demokratiworkshop för unga som deltar i ULU 
(ungdomsledarutbildning inom Öppen ungdomsverksamhet), detta för att tillvara ta ungas åsikter och 
skicka dessa tillbaka till EU kommissionen (via LSU, Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer). 

FIND YOURSELF - ett internationellt utbyte om att arbeta med unga 

Sedan 2018 har Hässlehuset deltagit i det internationella projektet Find Yourself, som handlar om att 
lära sig av varandras erfarenheter av att arbeta med unga. I projektet ingår Marocko, Frankrike, Italien 
och Sverige. Den 9 april var det Hässlehusets tur att presentera sitt arbete på en internationell 
konferens. 

Träffpunkt Simonsland och Brygghuset i symbios 

I samband med budget 2021 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden om anpassningar som skulle 
komma att påverka flera verksamheter. Föreningen Tåget hade sin verksamhet i lokaler på 
Brämhultsvägen och hyran för dem var alldeles för hög. Under 2020 påbörjades dialog mellan 
föreningen och verksamheten på Brygghuset om att se över möjligheterna för Tåget att flytta sin 
verksamhet till Bryggaregatan 14. Lokalerna på Brämhultsvägen sades upp och Tåget fick fram till 
september 2021 på sig att tömma dem. 

Parallellt startade en dialog mellan verksamheterna på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland om att 
starta ett samarbete för att nyttja varandras kompetenser och lokaler på ett mer effektivt sätt. Dessutom 
ville Fritids- och folkhälsonämnden göra en särskild satsning på en rik fritid för personer med 
funktionsnedsättning. 

I samverkan arbetades ett förslag fram om en verksamhetsförändring där Brygghuset skulle behålla plan 
2 på Bryggaregatan 14 och medarbetarna skulle utgå från Viskastradsgatan 5 i Träffpunkt Simonslands 
lokaler medan föreningen Tåget skulle disponera tre våningar på Bryggaregatan 14. Under februari 
fördes dialoger i samverkan om förslaget och en tjänsteperson utsågs som processledare. 

Uppdraget för processledaren blev att vara en sammanhållande länk till och underlätta för föreningen 
Tåget när det gäller flytt, tillgång till lokaler och byggprocess samt att vara processledare för de 
verksamheter som skulle gå samman. Under tertial ett har Brygghusets verksamhet flyttat ut ur plan 1 
och källaren på Bryggaregatan 14 och lämnat plats för föreningen Tåget. Byggprocessen har satts igång 
av Lokalförsörjningsförvaltningen och vi har haft möten tillsammans med föreningen Tåget. 

Brygghusets verksamhet har flyttat in en del av sin utrustning på Viskastrandsgatan 5 och utgår därifrån 
tillsammans med personalen på Träffpunkt Simonsland. Det har förts dialog i samverkan kring att ha 
en gemensam enhetschef och det kommer att hållas en risk- och konsekvensanalys i maj kring både 
verksamhetsförändringen och att ha en gemensam chef. 

Under mars och april har personalen på Brygghuset och Träffpunkt Simonsland under ledning av 
processledaren fått arbeta processinriktat utifrån både sina grunduppdrag och de gemensamma nya 
uppdragen. 

Parallellt med processerna ovan har dialogerna med föreningarna på Träffpunkt Simonsland fortsatt. 
Avtal om samverkan håller på att arbetas fram och syftet med dessa avtal är dels att främja, stärka och 
utveckla föreningslivet samt underlätta samverkan mellan föreningarna och mellan föreningarna och 
andra organisationer. 
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4.3.3 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamhet 

Den öppna ungdomsverksamheten 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. Det systematiska våldspreventiva arbetssätt som arbetades fram under projektet "En 
kommun fri från våld" fortsätter och förstärker uppdraget bland annat genom att all personal löpande 
genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. Det våldspreventiva arbetet är långsiktig och 
förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse avseende bland annat jämn könsfördelning i besöksgruppen. 

Verksamheten består i dagsläget av 10 kommunala enheter (en minskning med tre enheter de senaste 
åren) som i olika omfattning bedriver öppen ungdomsverksamhet. Med bidrag från Fritids- och 
folkhälsonämnden bedrivs också tre enheter i annan regi (IOP) och via en idrottsförening som i sin 
klubbstuga har öppen ungdomsverksamhet tre dagar per vecka. Verksamhet bedrivs även med att 
fritidsledare från Fritids- och folkhälsoförvaltningen finns på plats i två olika föreningars anläggningar 
vissa tider varje vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett 
nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet. 

Den öppna ungdomsverksamheten har bedömts som samhällsviktig i ett Borås Stads-perspektiv och 
har under perioden, trots sjukfrånvaro, i princip haft ordinarie tillgänglighetstider. I syfte att minimera 
smittspridning och utifrån rådande riktlinjer har tillgängligheten dock skett utomhus eller genom 
digitala aktiviteter. 

Med anledning av de begränsningarna i hur verksamheten kan bedrivas på ett minimera 
smittspridningssäkert sätt är antalet besök betydligt lägre än vanligt. Statistiken visar att under perioden 
är 36 % av besökarna flickor vilket inte uppfyller målet med jämn könsfördelning inom 40 % - 60 % 
spannet men håller samma nivå som föregående år. 

I december 2020 fick Fritids- och folkhälsoförvaltningen besked från Grundskoleförvaltningen om 
ytterligare minskning av samverkan avseende skolfritid. Det innebär att grundskolans köp av 
fritidsledartimmar från 2021-07-01 nu har nivån 5,3 årsarbetare per helår. Vid fackförvaltningarnas 
införande 2017 köpte grundskoleförvaltningen 11,2 årsarbetare av fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Totalt ger detta en minskning av 5,9 årsarbetare. När årets minskning är genomförd kommer det inte 
längre finnas något löpande systematiskt samarbete mellan vår förvaltning och 
Grundskoleförvaltningen avseende fritidsledaruppdrag på Särlaskolan, Daltorpskolan, Engelbrektskolan 
och Viskaforsskolan. 

En konsekvens av de ekonomiska anpassningarna utifrån minskat köp av fritidsledartimmar kommer 
från och med höstterminen innebära fortsatt minskning av öppettiderna på befintliga enheter. 

  

  

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2021 18(32) 

4.3.4 Badresor/barnkoloni 

Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sommarlovsverksamheterna Badresor till Sjömarken 
och Borås Kollo, dagläger respektive barnkoloni. Båda verksamheterna är viktiga och grundläggande i 
Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt sommarlov", sommarlovsverksamhet med ett 
barnrätts- och folkhälsoperspektiv. 

Badresor till Sjömarken vänder sig vanligtvis till barn i åldern 7-13 år. Med anledning av rådande Covid-
19 är målgruppen ändrad till 9-12 år och antalet besökare per dag begränsas. Bussar hämtar vid 
hållplatser runt om i staden, vanligtvis används tre bussar men för att minimera smittspridning utökas 
detta även i år till fem. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen 
ungdomsverksamhet i Borås Stad. Verksamheten kommer med anledning av Covid-19 ha ökade 
kostnad för fler bussar extra personal och viss extra utrustning på plats i Sjömarken. 

Borås Kollo vänder sig till barn mellan 8-12 år och har vanligtvis pågått under tre 18-dagars perioder på 
sommarlovet. Med anledning av rådande Covid-19 och goda erfarenheter från förra året ändrades 
upplägget till att erbjuda fyra perioder med 12 dagars vistelse. På detta sätt kan 112 barn erbjudas plats 
vilket är några fler än med ordinarie upplägg. Kolloverksamheten är populär och i år har 159 stycken 
barn ansökt. 

Sett ur ett barnrättsperspektiv är det positivt är att barnen som fått plats på Kollo kommer iväg på 
läger. Det är viktigt då vi vet att sommaren vanligtvis är en tid då social och ekonomisk ojämlikhet gör 
sig påmind. Målet är att alla barn ska ha med sig upplevelser från sommarlovet som skiljer sig från 
vardagen och haft möjlighet att träffa nya kompisar. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Då verksamheterna bedömdes vara viktiga att genomföra, samtidigt som anpassningar måste göra med 
anledning av Covid-19 är prognosen att verksamheterna inte kommer klara att hålla sig inom 
ramtilldelningen. 

  

4.3.5 Folkhälsa 

Analys av verksamheten  

Pandemin påverkar invånarna och det är de mest utsatta grupperna som riskerar fara mest illa under 
kriser. Efter drygt ett år med covid-19-pandemin har olika målgruppers utsatthet lyfts fram i olika 
rapporter, framförallt med fokus på barn och unga. Långa perioder av distansundervisning och 
uteblivna fritidsaktiviteter påverkar barn och unga, men också föräldrars försämrade förutsättningar 
påverkar hela familjen. Under 2020 bidrog det lokala folkhälsoarbetet dels till att sprida information om 
smittspridningen men också till att samordna insatser för att minska pandemins sociala konsekvenser. 
Med Västra Götalandsregionen som avsändare bidrar de lokalt upparbetade nätverken under våren 
2021 med att sprida även information om vaccinering. 

Då fysiska träffar fortfarande inte är möjliga har i princip all samverkan och alla insatser genomförts 
digitalt. Det innebär att vi utestänger en grupp som inte behärskar tekniken, men möjliggör medverkan 
av människor för vilka den digitala tekniken underlättar. I samband med föreläsningar har avsikten varit 
att erbjuda digitalt stöd om det behövs, särskilt riktat mot civilsamhället. Fler insatser som förutsätter 
fysisk kontakt har fått ställas in eller flyttats fram, till exempel simskolan för kvinnor, boendemöten, 
trygghetsvandringar och en del utbildningar. Om restriktionerna tillåter kommer dessa att kompenseras 
för med extra insatta insatser under hösten 2021 alternativt under vintern/våren 2022. 
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Föräldraskapsstödjande insatser har genomförts digitalt, då ABC-kurserna genomförs digitalt och 
föreläsningar i samarbete med Suicide Zero har genomförts med föräldrar och civilsamhället som 
målgrupp. Arbetet är angeläget med anledning av de konsekvenser pandemin bidrar till. MHFA -
utbildningarna (Mental Health First Aid) som syftar till att öka kunskapen om psykisk ohälsa och 
bemötande av personer med psykisk ohälsa har fått skjutas fram då digitala lösningar inte varit 
tillgängliga ännu. Likaså instruktörsutbildningen, vilken inte planeras kunna genomföras förrän våren 
2022 på grund av pandemin. Det har tryckts 1000 broschyrer avseende psykisk ohälsa med titeln "Det 
finns hjälp att få". Broschyrerna delas ut på vårdcentraler, psykiatriska kliniken, kyrkan, mötesplatser 
och genom civilsamhällets organisationer. 

För att öka kunskapen om invånarnas hälsa och underlätta prioriteringar tas välfärdsbokslutet fram, 
numera vart annat år. I juni kommer ett nytt välfärdsbokslut  och under vintern har aktuell statistik 
samlats in och sammanställts. Arbetet med att utveckla rapporten Välfärdsbokslut 2020 har pågått 
under perioden. Det har varit ett omfattande arbete med stora förändringar av rapporten men också 
arbete med ett processtöd, verktyg för uppföljning, kunskapsspridning och framtagande av en 
sambandsbild. 

Socialt Hållbart Borås har fått ytterligare två målområden, vilka i högsta grad berör de lokala 
folkhälsouppdragen. Arbetet med "barn och unga" fortsätter, och kompletteras med "bostäder och 
närmiljö" samt "förutsättningar för arbete". Områdesutvecklingen på Norrby kommer sannolikt att ingå 
i ett större sammanhang inom målområde 2, "bostäder och närmiljö" framöver och personal har avsatts 
till att stötta det arbetet. Genom ett samarbete med Socialt Hållbart Borås har metodutveckling av 
välfärdsbokslutet möjliggjorts samt en omfattande kartläggning och analys av pågående arbete inom 
staden föräldraskapsstöd. Analysen visar  staden behöver öka användbarheten för både målgrupp och 
utförare genom att erbjuda bättre överblick samt öka tillgängligheten. Det krävs även att insatserna 
samordnas i större utsträckning – inte minst gäller det samordningen mellan indikerad och universell 
prevention. Analysen betonar även vikten av att stärka och utveckla den universella preventionen. 

Arbetet med Kraftsamling Sjöbo ingår numera i det ordinarie arbetet med områdesutvecklingen. 
Insatser som förstärkt den offentliga torgmiljön har genomförts genom förbättrad belysning. 
Arbetsgruppen fortsätter arbetet. Sjöboskolan är numera en pilotskola för konceptet "Arena skola", 
vilket upplevs positivt och antas förstärka samarbetet mellan skolan, civilsamhället och övriga aktörer. 
Behovet av föreningsliv är stort på Sjöbo och även RF Sisu har satsat genom en extra resurs på 
området. 

I syfte att skapa attraktiva och trygga miljöer som lockar till utevistelse och bidrar till en meningsfull 
fritid är utvecklingen av våra centrala aktivitetsytor och parker viktiga. På både Bodavallen och 
Kronängsparken pågår intensivt arbete för att skapa tillgängliga och attraktiva offentliga platser. 
Avseende Bodavallen har detaljplanearbetet påbörjats, vilket kommer medge ett allaktivitetshus med en 
fullstor idrottshall och ytor för såväl skolverksamhet som för civilsamhället. I samband med det arbetet 
kommer utvecklingen av den fysiska miljön på och i anslutning till hela Bodavallsområdet att fortgå, 
vilket behöver ske i samarbete med berörda förvaltningar och civilsamhället. 

Förverkligandet av Kronängsparken kommer äntligen att påbörjas och utgör i samband med det etapp 
1 för "Staden i parken". Projektering av Norrbyhuset och parken  pågår i linje med resultatet från 
förstudiearbetet. 

EST-arbetet (Effektiv samordning för trygghet) fortsätter på Norrby och Hässleholmen/Hulta, i 
samarbete mellan staden, Ab Bostäder och polisen. Lägesbilderna tas fram kontinuerligt och utifrån 
dessa initieras relevanta insatser. Arbetet är uppskattat men resurskrävande. 

Metodutvecklingen för en medskapad frisk och social hållbarhetsanalys på Norrby fortsätter. 
Upphandling av processtöd är genomfört. Ett samverkansavtal med alla parter i arbetet har arbetats 
fram och ska senast 30 april vara undertecknat av parterna som ska vara med i arbetet. Ambitionen är 
att Överenskommelsens (ÖK) samordnare för det idéburnas organisationer ska vara processledare för 
civilsamhället i metodutvecklingen. Detta för att skapa balans att både kommun och civilsamhälle har 
en processledare. 
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Det drogförebyggande arbetet har fortgått och en rad strategiska såväl som operativa insatser har- eller 
planeras att genomföras, där i princip samtliga har ändrat form till digitalt genomförande. Den 23 mars 
arrangerades konferensen Sverige mot narkotika på Borås Kongress. Konferensen genomfördes digitalt 
och över 1800 personer från cirka 200 kommuner deltog. 

En handlingsplan vid misstanke eller upptäckt av ANDT i grundskola och öppen ungdomsverksamhet 
antogs under tertial 1 genom den drogpolitiska ledningsgruppen. Ett implementeringsarbete har 
påbörjats inom Öppen ungdomsverksamhet. Den 17 mars hölls ett avslutningsseminarium för den 
regionala FoU-cirkeln som har syftat till att öka kunskapen om cannabis och stärka det lokala 
förebyggande arbetet. I samband med seminariet släpptes en slutrapport. 

Planering inför årets kritiska datum har påbörjats tillsammans med representanter från IFO, GVUF, 
CKS och Polisen. Inför Valborg planeras utskick av föräldrabrev via skolorna och sociala medier samt 
att FOF kommer samordna en vuxenvandring. 

21 gym har omdiplomerats i metoden 100 % Ren Hårdträning. Diplomeringen har genomförts digitalt. 
Gym som inte har diplomerats före maj 2021 kommer uteslutas från nätverket på grund av att de inte 
följt riktlinjerna för samverkan. Gymkedjan Fitness24seven har meddelat att de inte vill vara en del av 
nätverket. 

Borås rent och snyggt  

Arbetet fortgår igång inom många områden och har gått enligt plan hittills. Fokus har legat på arbete 
med fimpkampanj, Projekt Trädgårdstippar och Skräpmätning på Norrby. 

En metod för att komma till bukt med de många trädgårdstippar som finns inom bostadsområden har 
tagits fram och ska testas under året. Metoden ska testas på två områden av olika karaktär, Gånghester 
och Dammsvedjan, vilka är två områden med stora tippar nära bostadsområden. I Gånghester sker 
samverkan med Vägföreningen för att tillsammans hjälpas åt med rensning och kommunikation. På 
Dammsvedjan, där det inte finns någon vägförening tar kommunen helhetsansvaret för rensning och 
kommunikation. Efter året utvärderas metoden för eventuellt fortsatt arbete på fler områden i staden. 

I april genomfördes skräpmätning på Norrby för andra året i rad. Resultat är inte presenterat ännu. 

Budgetavvikelser  

Flera insatser har fått flyttats fram på grund av rådande restriktioner. Hittills har simskolan för kvinnor, 
MHFA-utbildningar och två ANDT-coachutbildningar fått ställas in. Om det tillåts att genomföra 
fysiska utbildningar till hösten kan vi vid behov erbjuda fler och delvis kompensera för det som ställs in 
under våren. 

På grund av covid-19-pandemin erbjöds vi under 2020 möjligheten att flytta med verksamhetsmedel 
avseende folkhälsoinsatser till nästkommande år, men ännu har vi inte fått någon information om ev 
samma möjlighet kommer ges under innevarande år. 

  

4.3.6 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser 
utomhus samt spår- och vandringsleder, pågår en omfattande verksamhet. Gästerna är till största delen 
Borås föreningsliv och dess medlemmar samt besökare/gäster. 

Borås Arena 

På Arenan går vi mot ytterligare en säsong utan publik. Det kan finnas en öppning om att ta emot upp 
till 500 åskådare då smittorisken bedöms som liten vid utomhusvistelse. Eventuellt kommer elitlagen att 
skjuta på sina matcher till ett mer komprimerat schema för att kunna bereda publiken plats. 
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Ryda Fotbollshall 

Fotbollshallen fungerar bra och är ett mycket bra komplement till våra övriga konstgräsplaner. Under 
vintern färdigställdes de parkeringsplatser som saknades nära hallen. 

Boråshallen 

Likt övriga evenemangsarenor runt om i Sverige har åskådarna uteblivit i Boråshallen. Restaurangen 
som färdigställdes av Borås Basket har inte satts på prov ännu. Boråshallen fyller 65 år under 2022 men 
är en fantastisk arena som är välutnyttjad av stadens elitlag. 

Kypegården 

Förvaltningen har påbörjat ett arbete med att undersöka andra driftformer för den anrika friluftsgården. 
Idag sköts den av servicekontoret. Vi vill locka fler till Kypegården och den omgivande naturen genom 
att undersöka möjligheterna för fler föreningar att vara i området och driva gården. Vi tror att 
föreningarna kan locka till sig fler invånare att ta del av området samt att bada bastu i en rogivande 
miljö. Utredningen beräknas vara klar under tertial 2 2021. Under våren har belysning till utegymet 
påbörjats samt även ett tak att ställa barnvagnar under. Arbetena ingår i den antagna 5-årsplanen för 
Kypegården. Det uppförs en ny grillstuga med tak samt att belysningen och stolpar på elljusspåret ska 
bytas. 

Boda isbana 

Isbanan har haft ett fantastiskt besöksantal under vintern. Minusgrader och soliga helger lockade 
Boråsaren till att åka skridskor på Boda. 

Skidstadion 

Vintern visade sig från sin bästa sida under året och Skid-SM blev en formidabel succé! 
Vykortsliknande bilder kablades ut över hela Sverige när skideliten gjorde upp om medaljerna. 
Arrangörsklubben tillsammans med sina funktionärer fick högsta betyg av åkarna, svenska 
skidförbundet och SVT. Stadion med sitt nya klubbhus och föreningen har verkligen visat att man 
klarar av ett stort evenemang med bravur! I efterarbetet när snön lagt sig ska en del återställning av 
sönderkörda ytor göras färdigt. Området runt skidstadion har höga naturvärden samt mycket 
fornlämningar vilket kräver försiktighet vid ingrepp. 

Kransmossen 

Tre nya leder uppförs just nu på Kransmossen. Ledernas längd är på 11, 4 respektive 1 km och har lite 
olika karaktärer. De två längre sträckorna märks med reflexer så att de går att utnyttja även vintertid. 
Kransmossen är ett av våra mest besökta friluftsområden. En vardagseftermiddag möts man av 
fotbollsspelare med föräldrar, gång-grupper med stavar, barnvagnar, boulespelare, cyklister och inte 
minst människor som är ute med sina hundar. I pandemins spår har våra friluftsplatser fått ett 
ordentligt uppsving vilket är fantastiskt roligt. Men det ställer också högre krav i form av städning och 
logistik. Efter varje helg är grillplatserna rejält nedsmutsade, papperskorgarna överfulla och skyltning 
måste ses över. Detta ställer höga krav på vår organisation och vi arbetar för högtryck för att lösa 
situationen. 

Spår och leder samt badplatser 

Friluftslivets år har inletts med en digital utomhusfestival med både liveklipp och förinspelade filmklipp 
från flera friluftsområden och naturreservat. En livetävling pågick samtidigt. Både den digitala festivalen 
och Friluftslivets år i stort drivs gemensamt av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska 
förvaltningen. 

Enheten har under vinter/våren även hjälpt flera föreningar i planeringen med att anlägga 
nya/upprusta befintliga vandringsleder: Sjömarkens IF, Rångedala Hembygdsförening, Björkehovs IS 
samt ett privat initiativ i Borgstena. 
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Vi rustar för ytterligare en sommar i pandemins fotspår. Förra året var det otroligt högt tryck på våra 
badplatser och i många fall räckte inte parkeringarna till. Vi jobbar för att sprida informationen om 
vilka badplatser som finns tillgängliga för att sprida ut antalet besökare. 

Digitala livbojar har satts upp på stränderna i Tämta och Marsjön, samt vid grillplatserna vid tjärnarna 
Stora Häljasjön och Svalesjön. Detta är badplatser/tjärnar som ligger långt ifrån Borås alternativt långt 
ifrån närmast bilväg, och där vi nu tar hjälp av en sändare för att hålla kolla på att 
livräddningsredskapen finns på sin plats. 

Enheten har varit med i uppstarten av projektet Vattensäker kommun tillsammans med bland annat 
SÄRF. Detta ger oss mycket goda möjligheter att förbättra vår kunskap om säkerhet vid vatten. Nu 
under våren pratar vi mycket om livräddningsutrustning men även till exempel parkering vid badplatser. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder 

Enheten ser att intäkterna minskar drastiskt till följd av den rådande pandemin. För perioden beräknas 
intäktsbortfallet till närmare 2 000 tkr, dessutom ökade kostnader på bland annat Boda Isbana och IP 
Skogen i jämförelse med budget. Inom ramen kvarstår ett underskott av de beräknade 
hyreskostnaderna på Borås Arena. Ett tilläggsanslag har tilldelats på 2 300 tkr för att kompensera ökade 
kostnader mellan 2020 till 2021, men det kvarstår ca 200 tkr i budget för att vara i nivå med de faktiska 
kostnaderna. I I nuläget bedöms dock kostnaderna inom Anläggningsenhetens ram i sin helhet ligga i 
nivå med budget. 

Med antagande om att aktiviteter som genererar intäkter ska vara igång under mer normala 
förhållanden från september månad så bedöms den prognostiserade avvikelsen i nuläget till -4500 tkr. 
Den största delen är mindre intäkter än budgeterat som en konsekvens av pandemin. 

  

  

  

4.3.7 Badenheten 

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

Badenhetens mål, enligt Vision 2025, är 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 även babysim, simlekis, simskola, 
vuxensimskola, crawlkurser 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 
funktionsnedsättning eller av etnisk bakgrund begränsas av möjligheten till att besöka någon av våra 
anläggningar. 

Vårt största uppdrag ser vi ändå som att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 91% av 
eleverna i år 3 ska kunna klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De 
elever som inte klarar målet erbjuds att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper 
där elever i åk 4-6 och 7-9 ges möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 
meter varav 50 meter ryggsim. Behovet av dessa grupper har ökat ytterligare de senaste åren. 
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Vi jobbar därför tillsammans med Grundskoleförvaltningen för att ta fram en ny plan för 
simundervisningen. Den planen innebär att alla elever från förskoleklass till årskurs 6 ska få 
simundervisning i alla årskurserna. Det är en stor förändring jämfört med idag, där elever i årskurs två 
och tre får simundervisning kontinuerligt. Vi planerar för att starta igång den nya planen för läsåret 
2021/2022. 

Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som har bedrivits i samverkan med simklubbarna SK70 och SK 
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad har varit en gratiskurs i vattenvana för 
alla 5-åringar i Borås Stad. Detta projekt har bedrivits sen 2013. Minskat intresse från målgruppen som 
vi vänder oss till, och ett minskat intresse från simklubbarna att vara medarrangörer gör att vi känner 
att verksamheten behöver ses över. 
Vi planerar nu istället för att under sommaren starta upp utesimskolor i varje serviceort, aktiviteterna är 
en del av förvaltningens samlade utbud för en rik fritid under sommarlovet. 

Vi inleder 2021 med att ha alla vår fyra publika bad öppna endast för skolverksamhet, föreningslivet 
och medicinska bad. Detta på grund av Covid-19. Vi tar nu emot fler grupper från skolorna med elever 
som inte har nått målet i simning för årskurs sex. De medicinska baden har ökat kraftigt på alla våra 
fyra anläggningar. Medicinska bad är personer som fått ett recept av sin läkare på fysisk aktivitet. Dessa 
personer kan boka en tid, på någon av våra anläggningar , för att kunna simma. 
Vi planerar stängning för renovering av Borås Simarena under maj till september. 
Vi har även fått göra en akutstängning av Asklandabadet mellan 16 mars till 19 april,  då stora delar av 
den kaklade botten släppte i bassängen. Det är nu provisoriskt lagat, men kommer att behövas stängas 
igen för att göras en större renovering av bassängen och badet. När detta blir är inte bestämt. Man 
kommer inte göra någon mer provisorisk lagning av bassängen. Nu krävs en större renovering om 
badet ska leva vidare. 

Vår hyresgäst gymkedjan Actic i Dalsjöbadet, har sagt upp sitt avtal med oss från 31 december i år. 
Vi startar nu nya diskussioner för att hitta vägar fram för en ny hyresgäst i Dalsjöbadet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 6 226 tkr. Underskottet beror på mindre intäkter än 
budgeterat på 7 882 tkr. 
Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ett överskott på 1 093 tkr, beroende på att vi 
inte tagit in ersättare vid sjukdom och att vi har avvaktat med rekryteringar för ny tjänst. 
Materialkostnader avviker från budget med ett överskott på 493 tkr. 
På tjänster ligger vi med ett överskott på 69 tkr. 
Prognostiserat underskott per helår blir ca 12 000 tkr. Detta förutsätter en budget i balans från 
september-december. 

 

Åtgärder 
För att minimera budgetunderskottet så avvaktar vi med tillsättandet av vikarier vid sjukdom samt vid 
andra rekryteringar. Vi har klarat av att vara lite underbemannade då vi har haft stängt för allmänheten 
och bara haft badet öppet för skolor, föreningslivet och medicinska bad. 

Vi planerar även i år att gå ned till ett arbetsskift på Stadsparksbadet under juni till augusti, detta för att 
inte behöva sätta in sommarvikarier och att det fortfarande är ovisst om vi kan ha öppet över huvud 
taget i sommar. Vi har idag inga vikarier kvar, då vi inte har anlitat några vikarier på över ett år. Även 
om vi hade haft vikarier så vill vi inte riskera att stå med dyra personalkostnader för ett bad som måste 
hålla stängt eller med kraftigt reducerade öppettider och begränsningar i antal badande på grund av 
Covid-19. 
De nya tiderna för Stadsparksbadet i sommar betyder att vi håller öppet dagtid måndag, onsdag, fredag 
och lördag. Kvällstid tisdag och torsdag och stängt söndagar. 
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4.3.8 Evenemang 

Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella 
verksamhetsbudgeten. Pandemin påverkar arrangörerna på ett omfattande sätt och föreningarna får 
ställa om och anpassa sig till helt nya förutsättningar. Ett exempel är Linnemarschen som kunde 
genomföras under en längre tidsperiod, till skillnad mot den helg de brukar arrangera i vanliga fall. 

SM-veckan - vinter 2021, blev tyvärr inställd, men skid-SM kunde avgöras på ett succéartat sätt på 
skidstadion. Vintern gjorde entré och fantastiska vinterbilder kunde kablas ut till svenska folket via 
Sveriges television som sände tävlingarna. Borås skidlöparklubb, med tillhörande medarrangörer, fick 
mycket beröm av såväl skidförbundet som tävlande och ledare. 
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5  Nämndens verksamhet 2 

5.1 Föreningsbidrag 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
april 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 18 45 15 2 -13 0 

Summa intäkter 18 45 15 2 -13 0 

Personal -1 054 -3 623 -1 208 -1 060 148 0 

Lokaler -184 0 0 -409 -409 -1 000 

Material och tjänster -24 609 -40 572 -20 275 -20 255 20 0 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -25 847 -44 195 -21 483 -21 724 -241 -1 000 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -25 829 -44 150 -21 468 -21 722 -254 -1 000 

Kommunbidrag 20 816 44 150 21 468 21 468   

Resultat efter kommunbidrag -5 013 0 0 -254  -1 000 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0   0  0 

Resultat jfr med tillgängliga medel -5 013 0 0 -254  -1 000 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 0 

 

5.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall jan-
april 2020 

Nämnd-
budget 

2021 

Budget jan-
aug 2021 

Utfall jan-
april 2021 

Avvikelse 
jan-april 

2021 

Prognos-
avvikelse 

Administration föreningsenhet -118 -3 755 -1 252 -1 080 172 0 

Föreningsbidrag -18 986 -31 520 -14 750 -16 969 -2 219 -1 000 

Bidrag till invandrarföreningar -1 225 -2 000 -1 650 -735 915 0 

Bidrag till sociala föreningar -2 930 -3 200 -1 560 -1 473 87 0 

Bidrag till funktionshindrade -966 -1 275 -456 -597 -141 0 

Bidrag till pensionärsföreningar -1 604 -2 400 -1 800 -868 932 0 

Summa -25 829 -44 150 -21 468 -21 722 -254 -1 000 
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Digitala verksamhetssystem  

Borås Stad har varit pilotkommun i ett SKR-projekt (Sveriges Kommuner och Regioner) som ska leda 
till fler digitala verksamhetssystem med inriktning för lokaluthyrning och föreningsbidrag.  Enheten har 
nu efter att träffat samtliga godkända leverantörer handlat upp ett nytt system som sjösätts under 
våren/sommaren 2021. Enheten har stora förhoppningar att systemet ska underlätta för både 
föreningslivet och förvaltningen. 

Föreningsbidrag 

Avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Under april månad gjordes en 
stor utbetalning som kompensation till föreningslivet lokaler som de blivit utestängda från. 
Förvaltningens beslut att följa de restriktioner och riktlinjer som utfärdats nationellt på grund av 
pandemin gjorde att föreningar som hyr lokaler av oss på årsbasis inte kunnat utnyttja dessa. 
Förvaltningen tog fram ett förslag till kompensation för dessa lokaler och föreningarna blev 
kompenserade med ca 1 500 tkr. 

En tydlig nedgång märks på antalet aktiviteter för barn och ungdomsföreningar. Ca 5 000 färre 
aktiviteter genomfördes under hösten 2020 jämfört med hösten 2019, en minskning med ca 15 %. 
Deltagarantalet sjönk med ca 60 000 deltagare och där är minskningen hela 19 %. Nedgången kan till 
stora delar kopplas till pandemins påverkan på föreningslivet och de restriktioner som har införts. 

Enheten har en ständig dialog med föreningslivet och lyssnar av för att se om fler 
kompensationsåtgärder behövs. 

Många av funktionshinderföreningarna samt pensionärsorganisationerna har ställt in stora delar av 
verksamheten till följd av pandemin. Många av föreningarnas medlemmar tillhör riskgrupperna och det 
finns därför en tydlig strategi bland dessa föreningar. Förvaltningen följer noga upp biverkningarna av 
pandemin och hur det slår över alla föreningskategorier för att fånga upp tidiga signaler och sätta in 
lämpliga åtgärder. 

Idrottsskolan 

Idrottsskolan har kunnat fortsätta som vanligt på Hässleholmen där de kunnat hålla till i Bodahallen. På 
Norrby däremot har vi varit tvungna att ställa in då Norrbyhuset inte tillåtit Idrottsskola i byggnaden 
och det finns inga tider i Almåshallen samt att Särlaskolans idrottshall inte hyrs ut. Boda har även haft 
stor glädje av isbanan i prova på-verksamheten. På Norrby spolades is under en kort period då det var 
kallt. Det är tydligt att Hässleholmen har bättre förutsättningar än Norrby. Idrottsskolan kommer under 
hösten att administreras till stor del av SISU. Deras uppdrag passar som hand i handske då man redan 
har kontakt med idrotten i Borås och är del i föreningarnas rekryteringsprocess. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Kostnaden för grundbidrag (-395 tkr) och lokalbidrag (-477 tkr) är höga på grund av att många 
föreningar har haft sina årsmöten och sökt bidrag under första tertialet. Detta kommer att jämnas ut 
under året. Aktivitetsbidraget (+744) är en direkt effekt av minskad verksamhet på grund av pandemin. 
Bidrag till nämndens förfogande (-1 496 tkr) innefattar kompensationen för lokaler som inte kunnat 
utnyttjas. Grundbidrag (636 tkr) till pensionärsföreningar beror på att föreningarna ännu inte redovisat 
sitt senaste verksamhetsår, detta kommer att jämnas ut under året. Enheten räknar med ett underskott 
om ca -1 000 tkr på helåret. 

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de 
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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6 Konsekvenser av coronaviruset 

De coronarelaterade konsekvenserna fördelas med -16 300 tkr på fritidsramen och -1 500 tkr 
bidragsramen. Totalt: -17 800 tkr. 

Intäktsfinansierade verksamheter påverkas i stor utsträckning av pandemin. I nuläget är alla våra fyra 
publika bad öppna endast för skolverksamhet, föreningslivet och medicinska bad. 

Anläggningsenheten kan inte fakturera för planhyror och idrottshallar i samma utsträckning som 
budgeterat. Vi får inte heller in del av matchintäkter enligt avtal då allsvenska matcher inte har någon 
publik. 

Ingen caféverksamhet är igång, påverkar i stor utsträckning Träffpunkt Simonsland. Mindre 
personalkostnader genom att bl. a.  ej ha tillsatt vakanta tjänster gör att Träffpunkt Simonsland bedöms 
hantera underskottet inom befintlig ram. 

Coronarestriktioner medför att anpassningar som medför ökade kostnader behöver göras för att kunna 
genomföra sommarlovsaktiviteter i form av badresor och kolloverksamhet. Tilldelas Borås Stad 
statsbidrag för sommarlovsverksamhet kan prognosen möjligen ändras. 

Utöver nedan angivna har man inom öppen ungdomsverksamhet och Mötesplatserna ökade kostnader 
för förbruknings- och städmaterial. 

Enligt beslut i Fritids- och folkhälsonämnden har föreningslivet kompenserats för tidigare fakturerade 
lokalkontrakt. 

Verksamhet / Händelse Uppskattad ekonomisk konsekvens, tkr 

Badresor/Borås Kollo, ökade kostnader -300 

Anläggningsenheten, mindre intäkter uthyrning, matchintäkter 
enligt avtal etc. 

-4 000 

Badenheten, mindre intäkter -14 000 

Badenheten, mindre kostnader 2 000 

Träffpunkt Simonsland, mindre intäkter -1 000 

Träffpunkt Simonsland, mindre kostnader 1 000 

Kompensation till föreningslivet (bidragsramen) -1 500 

Summa -17 800 

7 Samarbetsuppdrag 

Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten fortsatt inom samtliga 
Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd. Nuvarande förutsättningar ställer krav 
på både tålmodighet och flexibla anpassningar och många forum har fått genomföras digitalt. 

Under hösten 2020 initierades en relativt omfattande uppföljning av arbetet inom samarbetsuppdraget. 
En enkätundersökning har gått ut till samtliga deltagare i de befintliga nätverken. För att komplettera 
den kvantitativa undersökningen har det under tidig vår genomförts workshops med samtliga nätverk 
Barn och unga och med utvalda delar från övriga nätverk. Syftet har varit att få en fördjupad bild av hur 
deltagarna upplever forumen och vad det finns för förbättringspotential. Uppföljningen av 
samarbetsuppdraget kommer redovisas för Fritids- och folkhälsonämnden i juni. 
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Beslut om att samtliga aktivitetsdagar är inställda har tagits av nämnden, utifrån aktuell situation och de 
rekommendationer som kommit nationellt och lokalt. Utgångspunkten är dock fortsatt ”vi ställer inte 
in, vi ställer om”, vilket även ses som en uppmuntran kring att anordna alternativa 
aktiviteter/evenemang på respektive område, utefter de restriktioner som kommer att gälla framöver 
under året. 

Landsbygdsutveckling 

Nya avtal med Ortsråden är undertecknade och gäller retroaktivt från årsskiftet, för Attraktiva Toarp, 
Framtid Fristad och Sandaredsbygdens Ortsråd. En process pågår även tillsammans med 
Viskaforsbygdens Ortsråd, med målsättning att kunna starta från 1/5. 

Framtagande av nya- eller revidering av befintliga lokala utvecklingsplaner är ett fortsatt pågående 
arbete för samtliga Ortsråd. Likaså att genomföra- och utveckla konceptet ”Samrådsarena Landsbygd”, 
vilket genomförs under våren med olika teman av både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad. 

Ortsråden har fortsatt varit remissinstanser och referensgrupper inom de pågående uppdragen med 
Borås Stads Vision samt med Översiktsplanen för serviceorterna. 
Både enskilda och gemensamma workshops/möten har genomförts vid olika tillfällen under våren. 
Detta har även inneburit att Fritids- och folkhälsoförvaltningen haft ett fördjupat samarbete med 
berörda förvaltningar/avdelningar, i dessa olika uppdrag. 

8 Jämställdhetsperspektivet 

Ett av Fritids- och folkhälsonämndens prioriterade områden är jämställdhet. Förvaltningen deltar i 
stadens nätverk avseende mänskliga rättigheter samt i det projekt "Emerga" som staden deltar i för att 
hitta former att implementera rättighetsarbetet i det löpande arbetet, vilket leds av 
Stadsledningskansliet. 

I Välfärdsbokslut framgår att det finns stora skillnader i livsvillkor beroende på kön, ålder och var du 
växer upp. Utifrån bokslutet kan vi göra analyser med tillhörande åtgärder som gör att vi prioriterar 
jämställdhetsperspektivet. Inom ramen för Socialt hållbart Borås har staden sökt och fått beviljat medel 
från DELMOS (Delegationen mot segregation), varav en del av pengarna har gått till att utveckla 
välfärdsbokslutet, både via processtöd,  inköp av ny statistik och anlaysstöd. Det har bidragit till att vi 
kan bryta ner statistik på mindre geografiskt avgränsade områden och därmed få en mer specifik 
kunskap om hur hälsan är fördelad bland annat utifrån ett jämställdhetsperspektiv. Även kopplingen 
mellan välfärdsbokslutets resultat och hur det kan användas som underlag för rättighetsbaserat 
arbetssätt har tydliggjorts och ett digitalt verktyg har tagits fram, för förvaltningen, för staden och de 
kommunala bolagen. 
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9  Verksamhetsmått 

9.1 Fritidsgårdsverksamhet 

9.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

35% 36% 50% 36% 

9.2 Badenheten 

9.2.1 Besökare 

9.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

53 798 101 800 240 000 12 961 

Antal besökare Borås 
Simarena 

56 243 117 946 170 000 15 069 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

23 193 49 536 65 000 15 232 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

14 576 30 214 38 000 6 552 

9.3 Anläggningsenheten 

9.3.1 Lundby Park 

9.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Antal köpta årskort på 
Skatehallen 

26 105 65 19 

Antal 
föreningsaktiviteter 

41 101 70 16 
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9.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

9.4.1 Brygghuset 

9.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

40% 43% 50% 51% 

9.4.2 Mötesplatser 

9.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Apr 2020 Utfall 2020 Budget 2021 Utfall Apr 2021 

Andel besökare som är 
flickor/kvinnor 

47% 47% 50% 57% 
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10  Investeringar 

10.1 Sammanställning Investeringsvolymer 

  
Godkänd 

utgift 
Budget 2021 

Utgift april 
2021 

Avvikelse 
2021 

Prognos 

Investeringar årliga 
anslag 

 8 975 473 8 502 8 975 

Investeringar som löper 
över flera år 

25 750 5 936 0 5 936 25 750 

Summa 25 750 14 911 473 14 438 34 725 

10.2 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2021 Utgift april 2021 Avvikelse 2021 Prognos 2021 

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

600 0 600 600 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 1 500 373 1 127 1 500 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 2 000 12 1 988 2 000 

4. Utveckling av spår och leder 2 500 38 2 462 2 500 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 900 0 900 900 

6. Evenemangstaden Borås 1 000 50 950 1 000 

7. Ryavallen 475 0 475 475 

     

Summa 8 975 473 8 502 8 975 

 

Omdisponerat från 2020 till 2021 = 475 tkr 

Beviljad budget 2021 = 8 500 tkr. 

  

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

Insatser planeras under året och kommer att intensifieras under den varma årstiden. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne  

rubriken innehåller nya investeringar i idrotts- och friluftsanläggningar. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser 

En satsning kommer att ske bland annat på Kransmossen under tertial 2-3 

4. Utveckling av spår och leder 

Arbetet följer den plan som nämnden och förvaltningen har godkänt 
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5. Utveckling av badplatser (utebad) 

Insatser planeras och kommer att intensifieras under den varma årstiden. 

6. Evenemangstaden Borås 

En hel del förberedelser gjordes inför SM på skidor på skidstadion och kommer att märkas under tertial 
2. 

7. Ryavallen 

Arbetet planeras och kommer att upparbetas inför friidrotts SM i slutet av august. 

10.3 Investeringar som löper över flera år 

Tkr Godkänd utgift Budget 2021 
Utgift april 

2021 
Prognos 2021 

Totalprognos 
projektet 

Projekt 
status 

1. Utveckling av Borås 
Skidstadion 

13 000 641 0 641 13 000 2 

2. Boda Aktivitetspark 7 750 530 0 530 7 750 2 

3. Kronängsparken 5 000 4 765 0 4 765 5 000 0 

       

Summa 25 750 5 936 0 5 936 25 750  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart för ekonomisk slutredovisning 

 

Omdisponerat från 2020 till 2021 = - 2 589 tkr. 

Beviljad budget 2021 = 6 000 tkr 

 

Begäran om förstärkt "godkänd utgift" för projektet "Utveckling av Borås Skidstadion från 
10 000 tkr till 13 000 tkr. Denna utökade ram ger en budget på 641 tkr för 2021, 500 tkr 2022, 500 tkr 
2023. 

 

1. Utveckling av Borås Skidstadion 

Insatser har gjorts inför SM på skidor i februari månad. Anläggningen har utvecklats enormt, inte minst 
med tanke på Borås skidlöparklubbs investering av nytt klubbhus med tillhörande omklädningsrum. 
Anläggningen kan nu disponeras av allmänheten (när restriktionerna tillåter). 

2. Boda Aktivitetspark 

Planeringen för Boda aktivitetspark fortsätter utifrån den visionsplan nämnden har fastställt. 

3. Kronängsparken 

Fotbollsplanen i Kronängsparken planeras att flyttas, för att göra aktivitetsparken större och mera 
tillgänglig för flera. Troligtvis kommer arbetet att starta under innevarande år. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget 

2021  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslås godkänna redovisningen av uppdrag 

som inte ingår i budget och översända denna till Kommunstyrelsen för 

kännedom.        

Ärendet i sin helhet 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har 

vid tidpunkten för redovisningen inga uppdrag från Kommunfullmäktige 

utanför budget. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstryka motionen om att öka den 

fysiska aktiviteten hos unga på gymnasiet.        

        

Sammanfattning 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig positiva till att Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreder hur vi kan öka den fysiska aktiviteten 

bland de elever som är minst fysisk aktiva.   

Utifrån tillgänglig forskning och kunskap har FaR (Fysisk aktivitet på recept) 

visat sig vara en metod som kan bidra till att enskilda elever kan få stöd till att 

hitta rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående.             

               

Ärendet i sin helhet 

Lisa Berglund (KD) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-10-15 

lämnat in ett förslag om att uppdra åt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i samarbete med Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 

gymnasieungdomar i Borås Stad.  

När vi är fysiskt aktiva blir vi inte bara piggare och mår bättre, det påverkar 

också koncentrationen, minnet, sömnen, kreativiteten och stresståligheten.  

Folkhälsomyndigheten har påbörjat ett arbete med att ta fram svenska riktlinjer 

för fysisk aktivitet och minskat sittande utifrån WHO:s uppdaterade 

rekommendationer för fysisk aktivitet och rekommendationen om att begränsa 

långvarigt sittande. Rekommendationen för barn och ungdomar, 5-17 år är att 

de bör vara fysiskt aktiva minst 60 minuter varje dag. Enligt Pep-rapporten 
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2020 är det bara två av tio barn som når den rekommenderade mängden fysisk 

aktivitet per dag. Barn och ungdomar vars vårdnadshavare har en låg inkomst 

når rekommendationen i mindre utsträckning än de barn och ungdomar vars 

vårdnadshavare har en hög inkomst. Rekommendationen för vuxna över 18 år 

är att de bör vara fysiskt aktiva i sammanlagt minst 150 minuter i veckan.  

Folkhälsomyndigheten har publicerat studien Skolbarn som är fysiskt aktiva 

rapporterar bättre psykisk hälsa (2021) som beskriver att skolbarn som är fysiskt 

aktiva rapporterar bättre psykisk hälsa. Barn som är mer fysiskt aktiva 

rapporterar också mindre besvär med nedstämdhet, irritation, nervositet och 

sömnproblem, jämfört med barn som är mindre fysiskt aktiva. Det finns alltså 

samband mellan att vara fysisk aktiv och ha goda förutsättningar för att klara av 

skolan. Studien visar också att psykiska besvär och stillasittande är vanligare 

bland flickor än pojkar och vanligast bland de med sämre socioekonomiska 

förutsättningar.  

Ökad fysisk aktivitet är en del av kraftsamlingen för fullföljda studier  

I Västra Götalandsregionens kraftsamling för fullföljda studier ingår 

handlingsplanen Fysisk aktivitet hos barn och unga 2019 – 2022. Handlingsplanen 

har fyra målområden varav ett är ”Arena förskola och skola”. Delmålet handlar 

om att utvecklat kunskapsstöd till förskola och skola, få fler barn och unga att 

gå/cykla till skolan och underlätta uppföljning av elevers hälsa och fysiska 

aktivitet. Med utgångspunkt i handlingsplanen författade 

Grundskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen år 2019 

rapporten Mer rörelse i skolan som med universella insatser syftar till att öka den 

fysiska aktiviteten bland barn i grundskolan. Om vi ska nå de som rör på sig 

minst i gymnasiet bör vi rikta insatser på en mer selektiv eller indikerad nivå. 

Förslag som lyfts fram av Västra Götalandsregionen är att stärka arbetet med 

Elevhälsan genom elevsamtal kring fysisk aktivitet, motivations- och 

familjestödsinsatser samt ordination av fysisk aktivitet på recept (FaR).  

Fysisk aktivitet på recept (FaR)  

FaR är en evidensbaserad metod för att stödja individer till att hitta 

rörelseglädje och en väg till aktivare vanor och bättre mående. FaR kan 

användas både i förebyggande och behandlande syfte. FaR kan förskrivas till 

barn 6 år och äldre som inte är aktiva i nivå med grundläggande 

rekommendationer för fysisk aktivitet, och som utvecklat ohälsa eller som 

tillhör en riskgrupp för att utveckla ohälsa till följd av en fysiskt inaktiv livsstil. 

Receptet kan vara allt ifrån att öka vardagsaktivitet till fysisk träning. Individen 

kan välja att träna på egen hand, på en motionsanläggning eller i en förening.  

WHO och EU lyfter den svenska FaR-metoden som best practice, men enligt 

Västra Götalandsregionen erbjuds mindre än 1 procent av 

primärvårdspatienterna i Västra Götaland FaR som behandling, trots att man 

vet att det kan göra skillnad för så många.  
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Elevhälsa och skola kan skapa en struktur för elevhälsan för FaR som 

förebyggande insats på individnivå samt engagera fler medarbetare för att 

eleverna ska få dagligt motivationsstöd på skolan.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan bidra med att förmedla kontakter till 

föreningar, simhallar, gym och träningsanläggningar för att öka antalet 

certifierade FaR aktörer.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen utreda hur metoden FaR, eller andra metoder på 

selektiv eller indikerad nivå, kan implementeras för att nå de elever på 

gymnasiet som är minst fysiskt aktiva.   

 

Beslutsunderlag 

1. Remiss Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



MOTION KOMMUNFULLMÄKTIGE  2020-10-15 

 
 

 
 
 
 
 
Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 
Fysisk aktivitet har en positiv effekt både på den fysiska och psykiska hälsan. Det gynnar både 
inlärning, koncentration och hälsotillståndet. Fysisk aktivitet kan minska den psykiska ohälsan, 
något som fler och fler ungdomar idag lider av. Västra Götalandsregionen (VGR) har ett 
prioriterat mål om att fler barn och unga ska vara fysiskt aktiva minst 60 min/ dag. I 
Handlingsplan 2019-2022 Fysisk aktivitet hos barn och unga beskrivs hur VGR arbetar med att få 
fler i rörelse. En del i projektet är t.ex att få fler att gå eller cykla till skolan.  
 
I Borås Stads Välfärdsbokslut 2018 anges att 23 % av tjejerna i årskurs 1 på gymnasiet ägnar sig 
åt fysisk aktivitet minst 4 gånger/ vecka. Av killarna är det 38 % i årskurs 1 på gymnasiet. Då 
fysisk aktivitet i unga åldrar oftare resulterar i att man fortsätter vara fysisk aktiv även som äldre 
resulterar detta även i att hälsan är bättre när man blir äldre.  
 
Fritid- och folkhälsoförvaltningen har ett mer aktivt samarbetet med grundskolorna för att öka 
den fysiska aktiviteten hos barn och yngre ungdomar. Under 2019 tog Grundskoleförvaltningen 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen fram en rapport om hur fler barn och unga skulle börja 
röra på sig, rapporten Mer rörelse i skolan. Det borde även ske ett liknande samarbete med 
gymnasieskolorna för att få fler äldre ungdomar att röra på sig. Några grundskolor i Borås har 
infört pulshöjande aktiviteter innan eller under skoldagen så som varianter av Puls för lärande. En 
del grundskolor arbetar även med ”Aktiva klassrum” med t.ex höj- och sänkbara bord eller 
möjlighet att sitta på en pilatesboll för att förbättra balansen. Dock så arbetar gymnasieskolorna 
inte lika aktivt med att få fler ungdomar i rörelse. En större insats borde därför ske för att få fler 
ungdomar fysiskt aktiva där fokus bör vara på att få de som är minst aktiva att bli mer aktiva. 
 

Baserat på ovanstående information föreslår Kristdemokraterna att Kommunfullmäktige beslutar: 

− att uppdra åt Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen att utreda hur man i 
samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan öka den fysiska aktiviteten hos fler 
gymnasieungdomar i Borås Stad 
 
 

 
För Kristdemokraterna Borås 
Lisa Berglund (KD) 
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Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 134   

Anmälningsärenden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Förteckning över till Kommunfullmäktige inkomna ärenden som av 
stadsdirektören remitterats till Kommunstyrelsen: 

 

2020-10-14 Motion av Niklas Arvidsson (KD), Hans Gustavsson (KD) och 
Anna-Clara Stenström (M): Värdighetsgarantier i äldreomsorgen. 

 Dnr 2020-00773 1.1.1.1 
 
2020-10-14 Motion av Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD): En 

hållbar fordonsstrategi.  
 Dnr 2020-00774 1.1.1.1 
 
2020-10-14 Motion av Lisa Berglund (KD): Öka den fysiska aktiviteten hos 

unga. 
 Dnr 2020-00775 1.1.1.1 
   
Till Kommunfullmäktige har även inkommit följande ärenden: 
 
2020-09-30 Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 att utse Thomas Wingren (S) som 

ny ersättare för avgångne Kommunfullmäktigeersättare Anja 
Liikaluoma (S) från och med den 24 september 2020 till och med 
den 14 oktober 2022.  

 Dnr 2020-00685 1.1.1.2 
 
2020-09-30 Länsstyrelsens beslut 2020-09-30 att utse Eva Eriksson (SD) som 

ny ledamot för avgångne Kommunfullmäktigeledamoten Tomas 
Brandberg (SD) samt att utse Mark Warnberg (SD) som ny 
ersättare från och med den 24 september 2020 till och med den 14 
oktober 2022. 

 Dnr 2020-00685 1.1.1.2        
 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

boras.stad@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Datum 

2021-02-22 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00775 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: Motion: Öka den fysiska aktiviteten hos unga 

 

Remissinstanser 

1. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2021-05-22. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2020-00775 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Malin Yderhag 
Handläggare 
033 358202



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Jacob Ingvarsson 
Handläggare 
033 357328 
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Datum 

2021-05-18 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2021-00035 1.1.3.0 
 

  

 

Digital justering av protokoll för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

 
 Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att införa digital signering av 

nämndens protokoll från och med juni 2021.         

 Ärendet i sin helhet 

 
 I Borås Stads diarie- och ärendehanteringssystem Ciceron och Ciceron 

Assistent finns nu möjlighet att signera nämndens protokoll digitalt. För att 

kunna signera måste man ha tillgång till BankID eller Mobilt BankID. 

 Detta kommer att medföra att nämndens protokoll kommer ha en helt digital 

hantering, och kommer förvaras digitalt i diariet samt arkiveras i stadens e-arkiv. 

Nämndens dokumenthanteringsplan kommer att uppdateras i enlighet med 

detta.                

Beslutet expedieras till 

1. Stadsarkivet 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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