
Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  

2019-11-05 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-0926 § 192 avseende Avsägelse 

av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2019-00112 1.1.1.25). 

 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 209 samt bilaga 

avseende Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 

 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-26 § 208 samt bilaga 

avseende Program för Nationella minoriteter (2019-00030 1.1.3.0). 

 

4. Kulturnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-16 § 148 samt bilaga avseende 

Mötesplats Sjöbo – Ombyggnad (2019-00127 3.6.8.3). 

 

5. Jordbruksverket: Anmälan av Jordbruksverkets beslut 2019-10-03 avseende ansökan om 

utbetalning av projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – ortsråd (2017-00126 

808). 

 

6. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala pensionärs- 

och funktionshinderrådet 2019-09-17 (2019-00070 3.7.1.25). 

 

7. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av Minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 

2019-10-16 (2019-00078 3.6.7.25). 

 

8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder 

september 2019 (2019-00065 1.2.4.1). 

 

9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Säsongs och öppettider på baden 2020 

(2019-00164 3.6.8.1). 

 

10. Borås Stad/Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan för det gemensamma 

folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2019-

00158 3.7.3.25). 
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§ 192 Dnr KS 2019-00735 1.1.1.2 

Avsägelse av förtroendeuppdrag, entlediganden och 
fyllnadsval 

(Kommunfullmäktiges handlingar 2019, separat bilaga) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Lena Palmén (S), Salängsgatan 19, 504 56 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB och som ledamot i styrelsen 
för Akademiplatsen AB. 

 
Nuvarande ersättare Therése Björklund (S), Rundeln 8B, 504 32 Borås väljs till 
ledamot i styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ersättare i 
styrelsen för BoråsBorås TME AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Erika Storme Martinger (S), Bredgatan 3, 504 30 Borås väljs till ledamot i 
styrelsen för Akademiplatsen AB till och med 2022 års verksamhet. 
 
Max-Åke Björkman (S), Hällegatan 26, 504 61 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Sven Sawatzki  (S), Lindormsgatan 46, 506 44 Borås entledigas från sitt uppdrag 
som ledamot i Servicenämnden. 
 
Nuvarande ersättaren Oskari Anundi (S), Bergsvägen 3, 513 33 Fristad väljs till 
ledamot i Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Per Alstermark (S), Landbogatan 32, 504 45 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Adam Löberg (S), Västmannagatan 11, 504 37 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Jessica Eng Strömberg (S), Fristadsvägen 53, 506 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Servicenämnden. 
 
Leif Andersson (S), Ribbingsgatan 22, 504 66 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marianne Gustafsson (S), Polonäsgränd 35, 507 65 Borås väljs till ersättare i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
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Michelle Eriksson (S), Egna Hemsgatan 1 A, 515 61 Svaneholm entledigas från 
sitt uppdrag som ersättare i Lokalförsörjningsnämnden. 
 
Teddi Gelander (S), Parkgränd 13, 504 39 Borås väljs till ersättare i Lokalför-
sörjningsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Daniel Gustavsson (S), Sjöbogatan 30, 506 41 entledigas från sitt uppdrag som 
ersättare i Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Samir Karamovic (S), Furubergsliden 6, 504 41 Borås väljs till ersättare i Fritids- 
och folkhälsonämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Individ- och familjeomsorgsnämnden. 
 
Jon Hjärne (L), Romansgatan 2, 504 71 Borås väljs till ledamot i Individ- och 
familjeomsorgsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Irene Gimmersta (L), Salmeniigatan 10, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Patric Cerny (L), Mikrogatan 13, 507 43 Borås väljs till ersättare i 
Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Soroush Rezai (L), Lars Kaggsgatan 69, 504 42 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Miljö- och konsumentnämnden. 
 
Catherine Tynes Kjellbergh (L), Valthornsgatan 35, 504 70 Borås väljs till 
ledamot i Miljö- och konsumentnämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Morgan Hjalmarsson (L), Lorensbergsgatan 6, 504 30 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Borås Idrottshistoriska Sällskap. 
  
Ronny Svensson (L), Kristinebergsgatan 8, 504 41 Borås väljs till ersättare i 
Borås Idrottshistoriska Sällskap till och med den 31 december 2022. 
 
Pirita Isegran (M), Ögärdsvägen 12, 515 32 Viskafors entledigas från sitt 
uppdrag som nämndeman vid Borås Tingsrätt. 
 
Jonathan Wennerlund (M), Riddarebo Svensbacken, 504 93 Borås entledigas 
från sitt uppdrag som ersättare i Arbetslivsnämnden. 
 
Georg Guldstrand (M), Skänstad Katrinekullen 2, 516 91 Dalsjöfors väljs till 
ersättare i Arbetslivsnämnden till och med den 31 december 2022. 
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Viktor Söderström (M), Tingsgatan 11, 504 45 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ledamot i Servicenämnden. 
 
Hasse Ikävalko (M), Härnagatan 13, 507 45 Borås väljs till ledamot i 
Servicenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Marcus Banér (M), Bäckaströmsgatan 6A, 504 57 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Daniel Nikolov (M), Trandaredsgatan 21, 507 62 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Carin Brandt (M), Norrby Tvärgata 35, 504 37 Borås väljs till ersättare i 
Kulturnämnden till och med 31 december 2022. 
 
Caroline Hansson (KD), Alidebergsgatan 25, 506 31 Borås entledigas från sitt 
uppdrag som ersättare i Förskolenämnden. 
 
Helena Ishizaki (KD), Hillaredsgatan 23, 507 61 Borås väljs till ersättare i 
Förskolenämnden till och med den 31 december 2022. 
 
Åke Ekvad (KD), Riddargränd 8, 506 39 Borås entledigas från sitt uppdrag som 
ledamot i Grundskolenämnden. 
 
Nuvarande ersättare Anette Arvidsson (KD), Västerlånggatan 24, 506 30 Borås 
väljs till ledamot i Grundskolenämnden till och med den 31 december 2022.     
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§ 209 Dnr KS 2018-00893 1.1.2.1 

Program för ett integrerat samhälle 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 131, sid B 2600) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 
 
Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023.           
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 319 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Program för ett integrerat samhälle fastställs att gälla till och med 2023. 
 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, se bilaga.  
 
Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande, se bilaga.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har uppdraget och ansvaret för att årligen följa upp hur 
samtliga nämnder/förvaltningar och styrelser/bolag arbetar utifrån sina 
respektive ansvarsområden i Program för ett integrerat samhälle. 
Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige och utifrån 
resultaten av uppföljningarna tagit fram ett reviderat förslag på som ska gälla 
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hela staden. Förslaget på reviderat program har remitterats till samtliga nämnder 
och styrelser. 

 
Programmet beskriver hur Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som 
värnar mänskliga rättigheter och människors lika värde, som tillåter alla 
boråsare oavsett bakgrund och hur länge man levt i staden att leva sitt eget liv, 
så länge svenska lagar och regler följs. Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett 
interkulturellt förhållningssätt. Med det menas att fokus ligger på det som sker i 
möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle. Etniska och kulturella 
grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till att mötas och 
finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem. Detta 
kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former. 
 

Beslutsunderlag 
1. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle  
2. Arbetslivsnämndens beslut om Program för ett integrerat samhälle 
 

Yrkanden 
Ida Legnemark (V), Anne-Marie Ekström (L), Stefan Lindborg (V), Mattias 
Danielsson (C) och Marie Samuelsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens 
förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Kristian Silbvers (SD) och Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemo-
kraternas reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag 
och dels till Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kom-
munstyrelsen och finner förstnämnda förstnämnd proposition med 
övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
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Propositionsordning 
För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och 
finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat 
att  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i  
huvudomröstningen”. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 7. 
 

Beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 

Moderaternas och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 

 

Huvudomröstning 

Följande voteringsproposition föreslås och godkänns; ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaternas och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista 8. 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: 15 januari 2015, reviderat XX 2019
För revidering ansvarar: Arbetslivsnämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Arbetslivsnämnden 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2023

Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stad verkar för ett demokratiskt samhälle som värnar mänskliga rättigheter och 
människors lika värde, som tillåter alla boråsare oavsett bakgrund och hur länge man 
levt i staden att leva sitt eget liv, så länge svenska lagar och regler följs.
Borås Stad har i sitt integrationsarbete ett interkulturellt förhållningssätt. Med det menas 
att fokus ligger på det som sker i möten mellan människor i ett mångetniskt samhälle.  
Etniska och kulturella grupper ska inte enbart respekteras, utan även ges möjligheter till 
att mötas och finnas med i en dialog som ger reellt inflytande i frågor som berör dem.  
Detta kan ske i integrationsråd, dialogmöten, medborgardialoger och genom andra 
samråd. Staden motarbetar aktivt diskriminering och rasism i alla dess former.

Borås har många års erfarenhet av att ta emot människor från andra länder. Förut 
arbetskraftsinvandrare, under senare år flyktingar från krig och förföljelse. Borås idag 
är en stad med en mångfald av kulturer, språk och religioner. Av kommunens invånare 
är ca 25 procent födda utomlands alternativt boråsare födda i Sverige vars båda föräldrar 
är födda utomlands. Vi välkomnar alla inflyttade, oavsett ursprung eller religion, och 
vill säkerställa en god mottagning och integration. 
Alla invånare i Borås ska vara delaktiga i samhällslivet och känna sig trygga i staden. 
Detta skapas bäst genom möten mellan människor med olika bakgrund, till exempel på 
arbetsplatser och i föreningslivet. 

Borås Stad verkar för att alla medarbetare utbildas i frågor som är viktiga för arbetet i den 
egna specifika verksamheten. Utbildning som t.ex. handlar om olika kulturer, interkulturell 
kompetens, normer, värderingar och förhållningssätt. Kunskap hos personalen i dessa 
frågor ökar möjligheten att ge fler invånare likvärdig service. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att samordna integrationsarbetet och där är 
Arbetslivsnämndens ”Nätverk för integration” en viktig resurs. Nätverket är det forum 
som används inom kommunen för att sprida information om integrationsarbete från 
egna arbetet i förvaltningen/bolaget samt sprida information om integrationsarbete till 
egna förvaltningen/bolaget. Representanter i integrationsnätverket har även till uppgift 
att lyfta frågor inom integrationsområdet i den egna förvaltningen/egna bolaget. 

De ideella och idéburna organisationerna är en viktig resurs i integrationsarbetet, där det 
är möjligt ska Borås Stad samverka. Staden ska dessutom samverka med andra kommuner, 
myndigheter och näringsliv. Om det finns internationella nätverk som underlättar arbetet 
med integrationen kan Borås Stad vara med i sådana. Samverkan kan öka både kvalitet 
och effektivitet i integrationsarbetet. 

Programmet gäller hela Borås Stad, inklusive nämnder, förvaltningar, styrelser och 
kommunala bolag.  Integration ska inte betraktas som en enskild aktivitet utan bör 
genomsyra allt arbete. 

Insatser som görs på integrationsområdet följs årligen upp genom Arbetslivsnämnden, och 
återrapporteras till Kommunstyrelsen. Programmet har även kopplingar till välfärdsbokslutet 
och vissa uppföljningar framgår där.
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Arbete
Arbete är en nyckel till integration. Borås Stad prioriterar åtgärder som leder till egen 
försörjning, genom anställning eller eget företagande. 

Borås Stad ska vara ett föredöme med att se flerspråkighet och interkulturell kunskap 
som en merit vid rekrytering. Vi ska också göra det möjligt för våra nyanlända att få 
praktik, som ger språkträning och värdefull arbetslivserfarenhet. 

Borås Stad verkar för att ungdomar får en ingång i arbetslivet, till exempel genom 
feriejobb. Särskilt viktigt är detta för ungdomar med utländsk bakgrund som ofta saknar 
kontaktnät i samhället.

Borås Stad ska stödja kunskapsspridning i näringslivet att mångfald i arbetslivet är 
utvecklande och kan vara lönsamt för företaget. Genom att vi i Borås Stad ställer krav på 
socialt ansvarstagande i våra upphandlingar kan vi aktivt möjliggöra för våra nyanlända 
att få chans till praktik, som kan leda till arbete i näringslivet.

Boende
Borås Stad ska aktivt motverka diskriminering och segregation på bostadsmarknaden. Staden 
ska strategiskt verka för att skapa ett varierat utbud av bostäder med olika upplåtelseformer 
och prisnivåer. Staden ska verka för att boendet blir mer etniskt och socioekonomiskt 
blandat. Ett särskilt ansvar har de allmännyttiga bostadsbolagen, att aktivt motverka 
segregationen och verka som ett föredöme för övriga fastighetsbolag. Det är särskilt 
viktigt att möjliggöra tillgången på bostäder i de yttre delarna i kommunen för våra 
nyanlända boråsare.  

Mötesplatser är viktiga för att boråsare av olika etniskt ursprung, ålder, kön och religion 
ska kunna mötas i sitt närområde på naturligt sätt.  Borås Stad ska stödja nätverk och 
föreningar som erbjuder aktiviteter för boende och bidrar till socialt hållbar stadsutveckling.

Utbildning
Barn och ungdomar
Borås Stad har ansvaret för att alla barn och unga får lika möjligheter till en god uppväxt 
och utbildning. Elever med annat modersmål ska erbjudas undervisning i detta, och i 
övrigt få det stöd de behöver i utbildningen. Modersmålslärarnas kompetens ska användas 
även i skolans arbete med interkulturella frågor.

Borås Stad ska verka för att genomföra insatser som syftar till att uppnå en jämn 
socioekonomisk och etnisk sammansättning bland elever i alla våra förskolor och skolor. 

Vuxna
Borås Stad ansvarar för att alla nyanlända erbjuds utbildning i svenska för invandrare 
(SFI). SFI ska erbjudas i kombination med yrkesutbildning eller praktik, för att stödja 
inträdet på arbetsmarknaden. SFI ska även erbjudas tillsammans med grundläggande 
vuxenutbildning. För att säkerställa utbudet av yrkes- och lärlingsutbildningar ska Borås 
Stad samverka inom Sjuhärad. 

Delaktighet 
En förutsättning för att kunna ta del i samhällsutvecklingen är kunskap om hur samhället 
i vid bemärkelse fungerar. Samhällsorientering med hög kvalitet erbjuds alla nyanlända 
och samhällsinformation ges på Mötesplatserna. Kommunen har till uppgift att säkerställa 
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att alla invånare, på lika villkor och på ett likvärdigt sätt, har möjlighet att påverka och 
ha inflytande i kommunen samt får ett bra bemötande och god kommunal service. 
Mötesplatser i olika bostadsområden ger förutsättningar för informationsspridning, 
service, stöd och delaktighet för medborgare. Fritidsgårdarnas arbete för hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet är en förutsättning för att inkludera alla ungdomar. 

Föreningslivet i Borås är viktigt och Borås Stad ska verka för att aktivt stödja föreningar och att 
alla boråsare får kontakt med föreningar. Föreningar fungerar som mötesplatser där personer 
med olika bakgrund knyter kontakter och kan vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Borås 
Stad ska ge möjlighet till delaktighet genom att regelbundet ha dialog och samverkansmöten 
med invandrarföreningar, vilket sker i Dialogmöte och Integrationsråd, samt med föreningar 
som arbetar med integration. 

Trygghet
Alla Boråsare ska känna sig trygga i staden oavsett var man bor, är nyanländ eller infödd. 
Borås stad ska verka för att alla nyanlända får bra förutsättningar att delta i samhället 
och rättvist behandlade i stadens alla verksamheter. Genom samhällsorienteringen får 
man god kännedom om sina rättigheter, men också vilka skyldigheter alla invånare har. 
Det ska vara enkelt och lätt för medborgarna att få service och stöd utifrån sina behov 
och förutsättningar. Den nyanlände Boråsaren ska även få möjligheter till möten som ger 
kontaktnät och kontakt med föreningslivet. Staden arbetar aktivt för att motverka våld 
och hedersförtryck bland barn och unga, i relationer och familjer. De allmännyttiga 
bostadsbolagen samverkar med polisen för att skapa lugna och trygga miljöer i alla våra 
bostadsområden och på andra offentliga platser såsom torg och parker. Genom 
Överenskommelsen som Fritid- och folkhälsonämnden ansvarar för, tar staden tillvara de 
idéburna organisationernas initiativ och engagemang som de kan erbjuda för en tryggare 
närmiljö. Borås stads olika nämnder, tar även vara på att utveckla samarbetet med de 
idéburna genom IOP (Idéburet Offentligt Partnerskap) överenskommelser.

Fritid- och folkhälsonämnden samordnar arbetet med Borås rent och snyggt, som är ett 
samarbete med flera förvaltningar och bolag, för rena och snygga utemiljöer och mot 
nedskräpning.

Staden genomför särskilda insatser i områden som definierats som särskilt utsatta, där 
det långsiktiga målet är att bryta segregation, och att tryggheten inte ska skilja sig från 
andra bostadsområden. Invånare med annat modersmål än svenska, som har särskilda 
behov, ska i möjligaste mån få hjälp på modersmål.

Staden lägger också stor vikt vid att motverka alla former av våldsbejakande 
extremism.

Folkhälsa
Borås Stad ska skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.  
Generella och selektiva satsningar på utbildning och sysselsättning samt samordnade 
insatser för integration, delaktighet och trygghet skapar även förutsättningar för hälsa 
och social hållbarhet.

Borås Stad ska särskilt beakta nyanländas behov av förbättrad hälsa. Många flyktingar har 
trauman som behöver bearbetas och Borås Stad ska ge god samhällsorientering och 
vägledning, för att de nyanlända ska förstå det svenska sjukvårdsystemet. Information 
och kunskap om var man skall vända sig, för att få tillgång till primärvård och 
specialistvård inom Västra Götalandsregionen, som har ansvaret för sjukvård och 
rehabilitering. 

Borås Stad ska verka för att alla barn och unga ges möjlighet till aktiv och hälsosam fritid.  



Kultur
Det kulturella perspektivet ska vara en naturlig del av Borås Stads arbete för ett integrerat 
samhälle. Vi ska verka för att alla medborgare ska få rätten till sitt kulturarv samt 
möjligheten att ta del av kultur och kulturarv från Sverige och från andra länder. Inte minst 
är biblioteken i våra stadsdelar viktiga i detta arbete, och samarbete med kulturföreningar 
kan bidra till att olika kulturer och kulturarv tas tillvara och lyfts fram.
Alla barn har rätt till lika möjligheter för kultur och fritidsverksamheter och ska ges stöd 
för jämlika förutsättningar att utöva dessa. 

Uppföljning
Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp insatser som görs från samtliga 
nämnder och bolagsstyrelser, och följa upp resultatet av det som görs på integrationsområdet. 
Senast 2022 skall Arbetslivsnämnden ge Kommunfullmäktige ett förslag till reviderat 
program.
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§ 208 Dnr KS 2019-00508 1.1.2.1 

Program för Nationella minoriteter 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2019, nr 130, sid B 2557) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar med 42 röster mot 20, 11 avstår: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023.            
 

Reservation 
Mot besluter reserverar sig Ulrik Nilsson (M), Niklas Arvidsson (KD), Annette 
Carlson (M), Urban Svenkvist (M), Marie Fridén (M), Lars-Gunnar Comén (M), 
Birgitta Bergman (M), Hans Gustavsson (KD), Per Månsson (M), Lovisa 
Gustafsson (M), Pirita Isegran (M), Valéria Kant (KD), Nils-Åke Björklund 
(M), Martin Nilsson (M), Magnus Sjödahl (KD), Hasse Ikävalko (M), Jonas 
Garmarp (M), Lisa Berglund (KD), Ulf Sjösten (M) och Anna Christensen (M) 
till förmån för sitt yrkande. 
 
Vidare reserverar sig Andreas Exner (SD), Crister Spets (SD), Björn 
Qvarnström (SD), Leif Häggblom (SD), Olle Engström (SD), Ann-Charlotte 
Blomqvist (SD), Jan Nilsson (SD), Jonas Ellerstrand (SD), Tomas Brandberg 
(SD), Anders Alftberg (SD) och Kristian Silbvers (SD) till förmån för sitt 
yrkande. 
 

Kommunstyrelsens beslut 2019-08-19, § 318 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktige fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till 
och med 2023            
 

Reservationer   
Mot beslutet reserverar sig Niklas Arvidsson (KD), Annette Carlson (M) och 
Oliver Öberg (M) till förmån för Niklas Arvidssons (KD) yrkande, att 
Kommunstyrelsen föreslår  Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige 
fastställer Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023 med 
följande texttillägg under rubriken ”Finskt förvaltningsområde”: 
”Borås Stad ska dessutom kunna ge undervisning i grundskolan på finska till 
dem som efterfrågar det, i enlighet med vad Borås Stad förbundit sig till som 
finskt förvaltningsområde.  
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Mot beslutet reserverar sig Andreas Exner (SD) och Kristian Silbvers (SD) till 
förmån för Andreas Exners (SD) yrkande att Kommunstyrelsen föreslår 
Kommunfullmäktige besluta: Kommunfullmäktige fastställer den reviderade 
versionen för Program för nationella minoriteter att gälla till och med 2023.  

Sammanfattning av ärendet 

Arbetslivsnämnden har på uppdrag av Kommunfullmäktige tagit fram ett 
förslag på Program för nationella minoriteter som ska gälla hela staden. 

Programmet beskriver hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, 
utveckla och vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås 
Stad ska arbeta för att personer ur de nationella minoriteterna kan vara 
delaktiga i och ha inflytande över stadens utveckling på lika villkor med alla 
andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan bidra till att de nationella 
minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara den de är och 
leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och 
bevaras.  

Beslutsunderlag 

1. Arbetslivsnämndens beslut och Program för nationella minoriteter 

2. Remissammanställning  

 

Yrkanden 
Mattias Danielsson (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Niklas Arvidsson (KD) yrkar bifall till Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen. 
 
Andreas Exner (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas reservation i 
Kommunstyrelsen. 
 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på bifall dels till Kommunstyrelsens förslag, 
dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen och finner 
förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering begärs. 
 
Ordföranden tillkännager att Kommunstyrelsens förslag är huvudförslag i 
huvudomröstningen. 
 

Propositionsordning 
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För att utse motförslag i huvudomröstningen ställer ordföranden proposition 
på bifall dels till Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommun-
styrelsen och dels till  Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen 
och finner förstnämnda proposition med övervägande ja besvarad. Votering 
begärs. 
 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen röstar ja, 
den det ej vill röstar nej; vinner nej har Kommunfullmäktige beslutat att  
Sverigedemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är motförslag i 
huvudomröstningen”. 
 

Omröstningsresultat 
Omröstning, se bilagd voteringslista nr 5. 

 

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar med 20 röster mot 11, 42 avstår: 
 
Moderaterna och Kristdemokraternas reservation i Kommunstyrelsen är 
motförslag i huvudomröstningen. 
 

Huvudomröstning 
Följande voteringsproposition föreslås och godkänns: ”Den som bifaller 
Kommunstyrelsens förslag röstar ja, den det ej vill röstar nej; vinner nej har 
Kommunfullmäktige beslutat enligt Moderaterna och Kristdemokraternas 
reservation i Kommunstyrelsen”. 
 

Omröstning 
Omröstning se bilagd voteringslista nr 6. 
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Borås Stads 
styrdokument
Aktiverande
strategi – avgörande vägval för att nå målen för Borås
program – verksamheter och metoder i riktning mot målen
plan – aktiviteter, tidsram och ansvar

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Program för nationella 
minoriteter
Borås Stads vision
2025 är Borås staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt. 
I Borås Stad är vi delaktiga i stadens utveckling och här bestämmer vi över våra liv. I Borås 
finns samspel och mångfald. Här finns lika möjligheter för alla människor.

I det här programmet beskrivs hur Borås Stad ska medverka till att personer som bor i 
Borås och som tillhör Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och 
vara stolta över sin nationella tillhörighet och identitet. Hur Borås Stad ska arbeta för 
att personer ur de nationella minoriteterna kan vara delaktiga i och ha inflytande över 
stadens utveckling på lika villkor med alla andra invånare i staden. Hur Borås Stad kan 
bidra till att de nationella minoriteterna upplever lika möjligheter som alla andra att vara 
den de är och leva sitt liv som de önskar. Hur Borås Stad ska arbeta för att de nationella 
minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken stärks och bevaras.

Bakgrund
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddish, romani chib, samiska, finska 
samt meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig 
mer eller mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under 
flera hundra år och har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet 
och identitet och en egen religiös, språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja 
att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna har förutom status som nationell minoritet 
även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till att det finns ett särskilt juridiskt 
skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och diskriminering mot de nationella 
minoriteterna är ett arv vi måste göra upp med.

Sveriges minoritetspolitik
I grunden handlar den svenska minoritetspolitiken om mänskliga rättigheter och om allas 
lika värde. Minoritetspolitikens syfte är att ge skydd för de nationella minoriteterna, att 
stärka deras möjligheter till inflytande och att stödja de historiska minoritetsspråken så 
att de hålls levande.

Lagstiftning
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka 
de nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter 
för kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella 
minoriteter i hela landet. För att stärka den nuvarande lagstiftningen har regeringen beslutat 
om en förstärkning av lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk1 . Lagförslagen 
trädde i kraft den 1 januari 2019.

1  SFS 2018:1367
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Utöver grundskyddet finns ett förstärkt skydd i förvaltningsområden. Borås Stad tillhör 
förvaltningsområde för finska vilket medför specifika rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten.

Självidentifikationsprincipen
Det är varje enskild individ som själv avgör om han eller hon anser sig tillhöra en eller flera 
nationella minoriteter. Eftersom tillhörigheten baseras på självidentifikation kan samhället 
inte ställa krav på att någon ska styrka sin tillhörighet till en eller flera nationella minoriteter.

De nationella minoriteterna i Borås 
I Borås Stad finns samtliga fem nationella minoriteter representerade i varierande 
omfattning. Då det inte är tillåtet att föra statistik som grundar sig på människors etniska 
tillhörighet eller språk går det inte att exakt säga hur många personer från respektive 
nationell minoritet som finns i Borås.

Så här ska Borås stad tillgodose de nationella  
minoriteternas rättigheter 
Organisation och ansvar
Borås Stad ska ge de nationella minoriteterna möjlighet till inflytande i frågor som 
berör dem och så långt det är möjligt samråda med minoriteterna i sådana frågor. 
Arbetslivsnämnden har samordningsansvaret för Borås Stads arbete med att tillgodose de 
nationella minoriteternas rättigheter. Minoritetslagstiftningen omfattar också alla så kallade 
förvaltningsmyndigheter vilket innebär att de utav kommunens nämnder, förvaltningar och 
bolag som berörs av lagstiftningen ska arbeta för de nationella minoriteternas rättigheter. 
Målen för nationella minoriteter ska genomsyra verksamheten.

Information
En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna får information om sina rättigheter. 
Borås Stad har som målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som 
tillhörande någon av de nationella minoriteterna, ska ha kunskap om sina rättigheter 
enligt lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk. 

Borås Stad ska informera minoriteterna om sina rättigheter. Information ska lämnas 
generellt om den gällande lagstiftningen och specifikt kring de berörda områdena 
utbildning, äldreomsorg och kultur. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att 
verksamhetsspecifik information lämnas till de nationella minoriteterna.

Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga kontakter och via webben. 
Information ska om möjligt lämnas även på minoritetsspråken.

Samråd
En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. 
De nationella minoriteterna ska ges tillgång till olika nationella, regionala och lokala dialog-
forum på likvärdiga villkor som majoritetsföreträdare. Samråd ska i detta sammanhang 
tolkas som att det ska föras dialog mellan myndigheter på olika nivåer och de nationella 
minoriteterna. Det är av vikt att förtydliga att då man i lagen inte längre använder 
”representanter för nationella minoriteter” innebär detta att samråd ska hållas inte bara 
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med föreningar utan även med enskilda individer eller grupper som exempelvis föräldrar 
till barn i skolan. Likaså ska samråd med barn och unga ha ett särskilt fokus och anpassas 
efter barnens och de ungas behov. Genom samråd och delaktighet ska minoriteterna ges 
reellt inflytande över frågor som berör dem. Borås Stad ska även samråda med de nationella 
minoriteterna kring övergripande och strategiskt minoritetsarbete. Det är varje berörd 
verksamhet som samråder med de nationella minoriteterna och tillsammans anpassar 
formerna för samrådet. För att de nationella minoriteternas synpunkter verkligen ska 
kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet påbörjas i ett skede där det 
fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut.

Kärnområden 
Revitalisering av minoritetsspråken 
Språkrevitalisering handlar om att hindra ett språks tillbakagång eller att återuppliva ett 
språk som nästan ingen talar längre. De nationella minoritetsspråken, som är en del av 
det svenska kulturarvet, ska kunna bevaras och utvecklas som levande språk. 
En nyckelfaktor för att minoriteterna ska kunna bevara och utveckla sin kultur är att 
individerna har tillgång till och kunskap om sitt språk. Genom aktiva revitaliseringsinsatser 
kan de åter bli levande språk som används och utvecklas. Avgörande för en framgångsrik 
språkrevitalisering är att barnen ges möjlighet att lära sig minoritetsspråken. Utan ett aktivt 
engagemang från minoriteterna själva kan ingen språkrevitalisering ske. Borås Stad ska 
stödja och lyfta minoriteternas egna engagemang genom insatser för språkrevitalisering. 

Borås Stad ska stödja språkrevitalisering bland annat genom att: 

• erbjuda modersmålsundervisning på minoritetsspråken 

• erbjuda stöd i utvecklingen av det nationella minoritetsspråket i förskolan

• lämna information om minoritetslagstiftningen och minoriteternas rättigheter 
på minoritetsspråken utöver det svenska språket

• tillgängliggöra litteratur på minoritetsspråken på stadens bibliotek

Förskola
Enligt läroplanen för förskolan2  ska medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet 
i andras kultur bidra till att barnen utvecklar sin förmåga att förstå och leva sig in i 
andras villkor och värderingar. Barn lär i de vardagliga aktiviteterna, i lek och i skapande 
verksamhet.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

I varje förskola där det finns barn med annat modersmål än svenska och som hör till de 
nationella minoriteterna ska aktiviteter, arbetssätt, miljö och material anpassas till barnens 
behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal, modersmålsstödjare, kulturstödjare med 
mera kan vara viktiga komplement men ska inte ersätta förskolepersonal med språk- och 
kulturkompetens. Det gäller i samtliga förskolor. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång 
och resurs för förskolan i detta avseende. Borås Stad har som finskt förvaltningsområde 
en utökad skyldighet att särskilt tillfråga vårdnadshavare som ansöker om förskoleplats 
för sitt barn om de önskar plats i förskola på finska.

2  LPFÖ 2018



Grundskola
Den som tillhör en nationell minoritet ska ges möjligheter att lära sig, utveckla och använda 
sitt minoritetsspråk. Det allmänna ska här ta ett särskilt ansvar för att skydda och främja 
minoritetsspråken. Modersmålsundervisningen är en viktig del i språkrevitaliseringen. 

Modersmålsundervisning ska erbjudas för elever som begär det även om språket inte 
är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. Skolan har ett utökat ansvar att erbjuda 
modersmålsundervisning till elev som är berättigad till undervisning på något av 
minoritetsspråken. Det räcker att en elev i kommunen önskar undervisning på modersmålet. 
Grundläggande kunskaper i modersmålet för nationella minoriteter kan heller inte längre 
krävas. 

Som en konsekvens av ovanstående skall Borås Stad i sina rekryteringsprocesser särskilt 
framhålla flerspråkighet som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk.
Andra lösningar kan vara fortbildning av personal, kompletterande utbildningar och övriga 
insatser såsom till exempel fjärrundervisning för att möjliggöra revitalisering av dessa språk.

Barns utveckling av en kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket ska 
särskilt främjas och detta bör göras i samråd med både barnen och vårdnadshavaren. Barns 
och ungas möjligheter till inflytande och samråd i frågor som berör dem ska understödjas 
och formerna för detta anpassas till deras förutsättningar.

Gymnasieskola
Elever har rätt till undervisning i jiddisch, finska, meänkieli, romani chib eller samiska 
även om språket inte är elevens dagliga umgängesspråk i hemmet. 
Undervisning i ett nationellt minoritetsspråk ska anordnas även om endast en elev önskar 
det. 
Eleven behöver dock ha goda kunskaper i språket för att vara berättigad till undervisning 
i kurserna i modersmål. Det blir därför viktigt att språkkedjan från förskoleverksamhet 
till och med grundskolans sista år inte bryts utan hålls levande.

Alla elever ska ha kunskap om de nationella minoriteternas kultur, 
språk, religion och historia 

Enligt läroplanen för grundskolan och gymnasieskolan ska varje elev ha kunskap om de 
nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia. Detta gäller alla barn och 
unga i skolan, oavsett om man tillhör någon av de nationella minoriteterna eller inte.

Äldreomsorg 
Enligt den stärkta lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk har regeringen 
tagit beslut om att kommunerna ska erbjuda äldreomsorg på minoritetsspråk, helt eller till 
”väsentlig” del, om kommunen har tillgång till personal med sådana språkkunskaper. Detta 
gäller numera även jiddisch och romani chib. Förenat med detta beslut ska kommunerna 
även verka för att det finns tillgång till personal med kunskaper i det/de minoritetsspråk 
där detta behövs i omvårdnaden av äldre människor. Där det finns behov ska Borås 
Stad eftersträva att rekrytera personal som behärskar minoritetsspråken och besitter 
kulturella kunskaper, samt i sina rekryteringsprocesser särskilt framhålla flerspråkighet 
och kulturkännedom som en merit med särskilt fokus på nationella minoritetsspråk och 
dess kulturer. 
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Andra lösningar kan vara fortbildning av personal och/eller kompletterande utbildningar. 
Det är också kommunens skyldighet att informera den som ansöker om bistånd inom ramen 
för äldreomsorgen om möjligheterna till äldreomsorg på minoritetsspråk. De äldres behov 
av att upprätthålla sin kulturella identitet ska särskilt beaktas. Många av de som idag tillhör 
gruppen av seniorer och som tillhör någon av de nationella minoriteterna, bär på trauman 
och/eller har varit extra utsatta. Det är inte ovanligt att sådana minnen åter väcks till liv 
när man blir äldre. En förståelse och kunskap om de nationella minoriteternas historia 
är därför extra viktig hos den personal som arbetar med denna målgrupp. Kunskap om 
traditioner, högtider, mat, litteratur med mera är också viktig. Kultur- och språkkunskap 
medför en ökad trygghet för individen. 

Kultur 
Det är de allmännas skyldighet att skydda och främja utvecklingen och upprätthållandet 
av de nationella minoriteternas kulturella identitet. Särskilt ska barns utveckling av en 
kulturell identitet och användning av det egna minoritetsspråket främjas och de äldres 
behov av att upprätthålla sin kulturella identitet säkerställas. Borås Stad ska därmed inom 
sina verksamheter arbeta för att främja de nationella minoriteternas språk och kultur.

Borås Stad ska också på andra sätt inom sina verksamheter verka för att synliggöra och 
bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås.
Särskilt ansvar inom detta område har Kulturnämnden med sina bibliotek att synliggöra 
och bidra till kunskap om de nationella minoriteterna i Borås samt förstärka sitt utbud 
av litteratur, tidskrifter och annan media på de nationella minoritetsspråken och om de 
nationella minoriteterna. Biblioteken har en egen lagstiftning som också den lyfter deras 
uppdrag gentemot de nationella minoriteterna.
Stadens kulturliv ska vara en angelägenhet för alla, och därigenom spegla och inkludera 
de nationella minoritetsspråken och de nationella minoriteterna.
Stadens egna kulturinstitutioner ska spegla de nationella minoritetsspråken samt de 
nationella minoriteternas historia och kultur.

Finskt förvaltningsområde
I Borås bor det närmare 14 000 invånare (2017) med sverigefinsk bakgrund. Borås Stad 
valde att frivilligt ansluta sig till det finska förvaltningsområdet år 2010. Att en kommun 
ingår i det finska förvaltningsområdet innebär förstärkta rättigheter för den sverigefinska 
minoriteten i staden, och dessa rättigheter regleras i Lag om nationella minoriteter. Borås 
stad mottar ett statsbidrag som ska täcka de extra utgifter som skyldigheterna enligt lagen 
för med sig. 

En kommun som ingår i ett förvaltningsområde ska kunna kontaktas muntligt och 
skriftligt på det förvaltade språket och få svar på sina frågor på samma språk, och i övrigt 
ska kommunen sträva efter att anställa personal med kunskaper i språket. Kommunen ska 
erbjuda samtliga personer som söker förskoleplats och äldreomsorg plats i en verksamhet som 
bedrivs helt eller till väsentlig del på det förvaltade språket. Dessutom ska äldreomsorgen se 
till att de äldre har möjlighet att behålla sin kulturella identitet. En förvaltningskommun 
bedriver samråd med den aktuella minoriteten i frågor som rör dem. 

När en kommun ansluter sig till ett förvaltningsområde gör även länets landsting/
region det. Kommun såväl som landsting får ett statsbidrag för merkostnader. Att 
ansluta sig till Förvaltningsområde innebär att man höjer ambitionsnivån. Borås Stad 
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bedriver minoritetsservice, dit sverigefinska invånare kan vända sig för att få hjälp 
med kommunärenden på finska. I de fall ett ärende ligger på en annan myndighet kan 
minoritetsservicen vara behjälplig med att rådge, hänvisa samt arbeta för att individen 
får den hjälp den har rätt till från berörd myndighet. Borås Stad bedriver återkommande 
samråd med den sverigefinska minoriteten i olika former, baserat på de behov som finns. 
Syftet med samråden är att den sverigefinska minoriteten ska få möjlighet att föra en dialog 
med Borås Stad i frågor som rör dem. Frågor och synpunkter som lyfts i dessa sammanhang 
förs vidare i Borås Stads organisation enligt den framtagna modellen. 

Borås Stad erbjuder alla vårdnadshavare som söker förskoleplats åt sina barn plats i 
en förskoleverksamhet som bedrivs helt eller till väsentligt del på finska. Dock ska 
strävansmålet vara att verksamheten bedrivs helt på finska. Likaså erbjuds alla som ansöker 
om äldreomsorg verksamhet som bedrivs helt eller till väsentlig del på finska. Borås Stad 
strävar efter att kunna erbjuda öppen förskoleverksamhet på finska. Borås Stad strävar 
även efter att kunna erbjuda öppen fritidsverksamhet på finska.

Strategi för romsk inkludering 2012 – 2032
Den 16 februari 2012 beslutades en samordnad och långsiktig strategi för romsk inkludering 
under 2012 – 2032. Strategin ska ses som en förstärkning av minoritetspolitiken som gäller 
för de fem nationella minoriteterna judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. 
Det övergripande målet för strategin är att den rom som fyller 20 år 2032 ska ha likvärdiga 
möjligheter i livet som den som är ickerom. 

Strategin innehåller mål och åtgärder inom flera verksamhetsområden: 

• Utbildning

• Arbete 

• Bostad 

• Hälsa, social omsorg och trygghet 

• Kultur och språk 

• Civilsamhällets organisering. 

Borås Stad har sökt och blivit beviljat bidrag för att utveckla arbetet med romsk inkludering 
och har därmed uttryckt en vilja att arbeta särskilt med strategin för romsk inkludering 
2012 – 2032.

Borås Stad ska aktivt arbeta med att följa regeringens strategi för romsk inkludering 2012 
– 2032 samt de lagar och planer som berör romernas rättigheter. 
Borås Stad bedriver minoritetsservice där romer kan få hjälp och stöd som en viktig del av 
Brobyggarverksamheten. Brobyggarens roll handlar om att bygga upp förtroendet mellan 
myndigheter och individen, att minska förtroendeklyftan genom olika stödfunktioner. 
En grundpelare i arbetet med romsk inkludering bygger på ett fungerande samråd 
där alla romska grupper finns representerade och en strävan efter en jämn ålders- och 
könsfördelning. Samråd hålls regelbundet. 
Arbetslivsnämnden ansvarar för samordning av allt arbete som rör Romsk inkludering i 
Borås Stad. 
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Uppföljning och revidering 
Med detta övergripande program som grund ska Arbetslivsnämnden, Fritids- och 
folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, Kulturnämnden, Sociala 
omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden i samråd med respektive nationell minoritet ta 
fram aktivitetsplaner för minoritetsgrupperna, alternativt göra ett tillägg i redan existerande 
aktivitetsplaner som specifikt rör de nationella minoriteterna. Hur samrådsförfarandet 
går till får respektive verksamhet tillsammans med berörda nationella minoriteter själva 
forma. Aktivitetsplanerna ska, utifrån den nationella minoritetslagstiftningen, definiera 
minoritetens behov och önskemål samt beskriva vilka åtgärder/aktiviteter som ska 
genomföras och ansvar för dessa. Aktivitetsplanen kan vara ett- eller flerårig allt utifrån 
behov. 

Arbetslivsnämnden ansvarar för att årligen följa upp arbetet kring nationella minoriteter 
samt lämna förslag på ett reviderat program vart fjärde år.
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Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna en samlokalisering av Mötesplats Sjöbo, 
den öppna ungdomsverksamheten samt Sjöbo bibliotek. Vidare att stödja 
Fritids- och folkhälsonämndens förslag att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i 
uppdrag att i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, 
Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämnden samt 
Samhällsbyggnadsnämnden ta fram en gemensam, detaljerad genomförande- 
och tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida 
en detaljplaneändring är nödvändig ska också belysas i planen        

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som pågår åren 
2018-2020. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ och har ett rikt kultur- och 
fritidsutbud.  

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 
rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 
Sjöbohuset, fyllt med liv från morgon till kväll och som möjliggör att boende 
får nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, 
fysiska och sociala aktiviteter är efterfrågat och kan realiseras. I de befintliga 
lokalerna vid Sjöbo Torg, inklusive den gamla biografen, kan samverkan med 
civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 
generationsövergripande hus, under förutsättning att befintliga lokaler 
renoveras och byggs om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 
Hässlehuset.  

Sjöbo Torg håller på att omvandlas, både genom Medborgarlabbets etablering, 
satsningar på den fysiska torgmiljön och genom konst i stadsutveckling, som är 
ett pågående samarbete mellan Konstmuseet och Statens Konstråd.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 
biograflokalen som nav. Förslaget bygger på invånarnas efterfrågan på en 
breddad mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn 



 

 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

Kulturnämnden  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

och vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjligheter för 
invånardrivna aktiviteter. Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan 
bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och 
därmed undviks att rum står tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad 
av befintliga lokaler bestående av den öppna ungdomsverksamheten och 
biblioteket, att biograflokalen renoveras och två tillbyggnader tillförs. I det nya 
huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, mötesplats för unga och 
vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess verktygsbibliotek 
finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av föreningen 
Hemgården. 

Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och 
kulturer kan mötas. Med sin breda verksamhet, centrala roll och sitt 
framträdande läge vid torget kommer Sjöbohuset vara fyllt av liv från morgon 
till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och uppskattad mötesplats för att 
främja en positiv utveckling av Sjöbo som område               

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2019-08-23 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningens skrivelse 2019-08-23                                     

 

Vid protokollet 
 

Linnea Dahlin  Eva-Lotta Franzén 
Nämndsekreterare                       Kulturchef  
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Sara Andersson (S)   Marie Jöreteg (M) 
Ordförande    
     
Justeringen tillkännagiven på Borås Stads anslagstavla den 19 september 2019 
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Nämndsekreterare 

    
Rätt utdraget betygar   
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Mötesplats Sjöbo - Ombyggnad  

Kulturnämndens beslut 

Kulturnämnden beslutar att godkänna en samlokalisering av Mötesplats Sjöbo, 

den öppna ungdomsverksamheten samt Sjöbo bibliotek. Vidare att stödja 

Fritids- och folkhälsonämndens förslag att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i 

uppdrag att i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, 

Kulturnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämnden samt 

Samhällsbyggnadsnämnden ta fram en gemensam, detaljerad genomförande- 

och tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida 

en detaljplaneändring är nödvändig ska också belysas i planen        

Ärendet i sin helhet 

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt som pågår åren 
2018-2020. Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och 
välmående område som sjuder av positiva initiativ och har ett rikt kultur- och 
fritidsutbud.  

Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och 
rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet 
Sjöbohuset, fyllt med liv från morgon till kväll och som möjliggör att boende 
får nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, 
fysiska och sociala aktiviteter är efterfrågat och kan realiseras. I de befintliga 
lokalerna vid Sjöbo Torg, inklusive den gamla biografen, kan samverkan med 
civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet 
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt 
generationsövergripande hus, under förutsättning att befintliga lokaler 
renoveras och byggs om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och 
Hässlehuset.  

Sjöbo Torg håller på att omvandlas, både genom Medborgarlabbets etablering, 
satsningar på den fysiska torgmiljön och genom konst i stadsutveckling, som är 
ett pågående samarbete mellan Konstmuseet och Statens Konstråd.  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 
Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med den tidigare 
biograflokalen som nav. Förslaget bygger på invånarnas efterfrågan på en 
breddad mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn 
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och vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjligheter för 
invånardrivna aktiviteter. Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan 
bedriva samlokaliserad verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och 
därmed undviks att rum står tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad 
av befintliga lokaler bestående av den öppna ungdomsverksamheten och 
biblioteket, att biograflokalen renoveras och två tillbyggnader tillförs. I det nya 
huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, mötesplats för unga och 
vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb och dess verktygsbibliotek 
finnas tillsammans med en föreningsallians samordnad av föreningen 
Hemgården. 

Ambitionen är att skapa en attraktiv mötesplats i området där generationer och 

kulturer kan mötas. Med sin breda verksamhet, centrala roll och sitt 

framträdande läge vid torget kommer Sjöbohuset vara fyllt av liv från morgon 

till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och uppskattad mötesplats för att 

främja en positiv utveckling av Sjöbo som område               

Beslutsunderlag 

1. Fritids- och folkhälsonämndens beslut 2019-08-23 

2. Fritids- och folkhälsoförvaltningens skrivelse 2019-08-23                                                

Samverkan 

FSG 2019-09-10 

Beslutet expedieras till 

1. 1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

2. Fritids- och folkhälsonämnden, FF.diarium@boras.se 

 

 

 

Sara Andersson 

Ordförande 

Eva-Lotta Franzén 

Förvaltningschef 

 















Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 14. 

Närvarande; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Jan Nilsson, Berit Hallqvist, 
Tage Carlsson, Anita Zetterman samt Tommy Jingfors.   
 
Tid; 2019-10-16, kl 15.30 – 17.00 

Välkommen 

Ordförande Håkan Eriksson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Representanter i Kommunala Fritidsrådet 

 

I rådet kommer från Borås stad följande ledamöter att ingå; Håkan Eriksson, Magnus 

Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist samt Jan Nilsson. Föreningsrådet har 

nominerat Tage Carlsson, Anita Zetterman, Berit Hallqvist och Ulf Carlsson att företräda 

Föreningsrådet i det kommunala Fritidsrådet.  

 

2) Nämndens förslag till nya regler för föreningsbidrag 

Ordförande redogör för nämndens beslut den 14/10, som skickas vidare till 

Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige. Utifrån de yttranden och inspel som 

kommit under remisstiden, har en del justeringar gjorts i det reviderade förslaget.  

 

Under kvällen, den 16/10, är det ombudsmöte i Föreningsrådet och då kommer 

deltagarna att få en information om det nya förslaget. 

 

Gruppen diskuterar hur vi kan få med angränsande kommuner att stödja sina 

kommuninvånare (barn och ungdomar), som deltar i föreningsverksamhet i annan 

kommun. Anita kommer att lyfta frågan vid de besök som VGIF/SISU gör i respektive 

kommun om en samsyn i frågan. 

 

 

3) Nämndens uppdrag att arbeta med unga med NPF-diagnoser 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått ett uppdrag av kommunfullmäktige att arbeta med 

barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Borås Fältrittklubb är ett 

föredöme och bedriver en verksamhet, i samverkan med barn och ungdomspsykiatriska 

kliniken i Borås, som omfamnar målgruppen. 

 

Nästa steg är att utveckla arbetet i en större omfattning och i ett vidare perspektiv med 

psykisk ohälsa, kanske kan vi hitta en koppling till FAR-fysisk aktivitet på recept.  

 

Gruppen diskuterar hur vi kan utveckla arbetet och identifiera föreningar som vill vara 

med i arbetet mot psykisk ohälsa. Föreningsrådet funderar och diskuterar frågan i sina 

sammanhang. 

 



4) Frågor från Fritidsrådet  

 

4.1 ”Brandskadade föreningar” 

Ronny lyfter frågan om lokaler för de föreningar som blev drabbade i branden. Till              

anteckningarna kommer här en aktuell information;  

Bosniska föreningen och Grekiska föreningen har verksamhet på Träffpunkt Simonsland.  

Ljus framtid är på Göta i Romani kulturförenings f d lokaler. RCCG New Covenant lånar 

lokaler av Svenska kyrkan på Sjöbo. Makedonska föreningen har hittat egna lokaler på 

Sjöbo (Klintegatan) för sin verksamhet. Irakiska föreningen har lagt ned sin verksamhet.   

4.2 Sommarlovsaktiviteter 

Föreningsrådet ställer frågan om föreningarna kan få del av de extramedel som tillfaller 

staden för lovverksamhet inför 2020. Tommy undersöker frågan och meddelar om och 

när beslut finns om statsbidrag.  

 

      5)   Överenskommelsen och FRÖ-möten 

Arbetet med Överenskommelsen och de populära FRÖ-mötena pågår (Forum för                      

relationer inom Överenskommelsen). Ett stormöte är torsdag den 28/11 kl 17.30-20.30. 

Mer finns att läsa på Borås stads hemsida/Överenskommelsen.  

       

      6)   Övriga frågor 

Ronny informerar om en satsning som Borås Basket, BAIK futsal, BHC och Norrby gör              

kring ett gemensamt ”super week pass” där besökare betalar 150 kr för samtliga matcher.   

 

      7)   Nästa möte 

Onsdag den 5 mars 2020 kl 15.30 – 17.00, på FOF:s kontor 

Onsdag den 14 oktober kl. 15.30 på FOF:s kontor.  

      8)   Avslutning 

Håkan tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; Borås Stad; Håkan Eriksson, Magnus Sjödahl, Ronny Svensson, Mona Nordqvist och 

Jan Nilsson. Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman och Ulf Carlsson. 



 

10-dagars, 2019-09  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 1 026 1 359 1 019 1 146 -127 0 

Gemensam fritidsadministration 8 186 12 598 9 449 9 061 388 100 

Överenskommelsen 229 407 305 14 291 30 

Evenemang 2 580 6 710 6 133 9 418 -3 285 -800 

Mötesplatser/förebyggande arbete 8 796 17 240 12 810 11 246 1 564 -2 325 

Fritidsgårdsverksamhet 26 157 35 044 26 283 24 789 1 494 80 

Badresor/barnkoloni 2 207 2 663 2 087 2 707 -620 -100 

Folkhälsa 2 344 2 480 867 670 197 -1 300 

Träffpunkt Simonsland 6 451 8 367 6 180 6 198 -18 100 

Anläggningsenheten 71 045 92 920 70 066 72 381 -2 315 -1 000 

Badenheten 22 307 29 162 21 872 28 758 -6 886 -5 000 

Buffert 0 360 270 0 270 360 

Verksamhetens nettokostnader 151 328 209 310 157 341 166 388 -9 047 -9 855 

Kommunbidrag 146 564 209 310 157 341 157 341   

Resultat jfr med kommunbidrag -4 764 0 0 -9 047  -9 855 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 1 571   1 958  4 000 

Resultat jfr med tillgängliga medel -3 193   -7 089  -5 855 

Föreningsbidrag 

  2018 2019     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 891 3 185 2 389 2 361 28 0 

Föreningsbidrag 24 459 31 590 25 804 24 956 848 0 

Bidrag till invandrarföreningar 1 942 2 100 1 676 1 653 23 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 799 2 800 2 750 2 863 -113 0 

Bidrag till funktionshindrade 1 253 1 275 1 106 1 466 -360 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 595 2 100 1 575 1 919 -344 0 

Verksamhetens nettokostnader 32 939 43 050 35 300 35 218 82 0 

Kommunbidrag 33 788 43 050 35 300 35 300   

Resultat jfr med kommunbidrag 849 0 0 82  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat 0   0  0 

Godkända "öronmärkta" projekt 0     0 

Resultat jfr med tillgängliga medel 849   82  0 

Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 Utfall Sep 2019 

Antal besökare Stadsparksbadet 14 851 260 000 107 289 107 289 

Antal besökare Borås Simarena 141 922 180 000 94 764 115 889 

Antal besökare Sandaredsbadet 46 241 65 000 42 505 50 584 

Antal besökare Dalsjöbadet 31 217 38 000 28 769 34 032 
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Kommentarer 

Fritidsramen 
Budgetavvikelse 
Den bokförda budgetavvikelsen är för perioden är: - 9 047 tkr. I avvikelsen ingår två sociala investeringsprojekt. Dessa 
påverkar budgetenavvikelsen negativt med: 

 En kommun fri från våld (projekt 29004) = 1 292 tkr. 
 Kraftsamling Sjöbo (projekt 29005) = 666 tkr. 

Totalt: 1 958 tkr. 
 
Externa bidrag och sociala investeringsprojekt påverkar i sin helhet utfallet positivt med ca 2 400 tkr. Externa bidrag är 
exempelvis EU-bidrag för volontärer, bidrag för övriga lovaktiviteter som flyttats från 2018 till 2019, bidrag från 
naturvårdsverket, bidrag från regionen, från Vinnova, statligt bidrag till sommarlovsaktiviter med flera. Eventuella 
kvarstående medel flyttas i sin helhet till nästa budgetår eller återbetalas till bidragsgivaren och sociala investeringsprojekt 
justeras i samband med årsbokslutet. 
 
Bortser vi från sociala investeringsprojekt och externa bidrag är budgetavvikelsen för perioden ca - 9 500 tkr. Vi är 
inne i ett läge där åtgärder måste vidtas för att få en budget i balans. 
 
Störst avvikelse för perioden har badenheten (- 6 900 tkr), projektet "Junior EM" (ca -3 300 tkr)  redovisat under 
verksamheten Evenemang och Anläggningsenheten (- 2 300 tkr). För badenheten återfinns underskottet till största del på 
Stadsparksbadet och Borås Simarena. Ca 5 000 tkr avser mindre intäkter än budgeterat för perioden. Gällande 
Anläggningsenheten återfinns underskottet främst på verksamheten för idrottsplatser, främst objektet Borås Arena och 
övriga fritidsanläggningar, främst på objektet Skidstadion. Underskottet på Anläggningsenheten kan i sin helhet kopplas till 
mindre intäkter än budgeterat. 
 
Prognos 
Det nuvarande prognosläget ser ut som följer: 

 Gemensam fritidsadministration + 100 tkr         
o Lägre personalkostnader 

 Överenskommelsen +30 tkr 
 Evenemang - 800 tkr        

o Avser Junior EM. Osäker prognos då det fortfarande finns oklarheter kring bidrag och intäkter. 
 Mötesplatser/Förebyggande -2 325 tkr.          

o "En kommun fri från våld" - 2 700 tkr (se nedan) 
o Vakanshållning av tjänst +350 tkr 
o Lokalt inflytande +25 tkr 

 Fritidsgårdsverksamhet +80 tkr (lokaler) 
 Badresor/Kollo - 100 tkr        

o Högre personalkostnader än budgeterat 
 Träffpunkt Simonsland +100 tkr 
 Badenheten, ca - 5 000 tkr          

o Prognostiserat underskott i nuläget ca -5 000 tkr. Avser mindre intäkter än budgeterat till största delen 
beroende på den oplanerade stängningen av Stadsparksbadet. 

 Anläggningsenheten - 1 000 tkr 
 Folkhälsoenheten - 1 300 tkr          

o "Kraftsamling Sjöbo (se nedan) 
 Bokförd buffert +360 tkr 

 
Totalt: -9 855 tkr, exkl. sociala investeringsprojekt -9 855 tkr + 4 000 tkr = - 5 855 tkr. 
Verksamhetsområden som inte anges ovan väntas ha en budget i balans vid årets slut. 
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Övrigt 
Ett särskilt ärende kopplat till Stadsparksbadets stängning kommer nämnden till dels på mötet i november. 
 
Godkända öronmärkta projekt 
Godkända öronmärkta projekt som justeras vid årets slut, beräknat 4 000 tkr. 

 Mötesplatser/förebyggande: 2 700 tkr -- avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 
Projektet avslutas 2019. (Total budget för perioden 2015-2019 = 5 700 tkr). De medel som inte förbrukas under 
2019 kommer enligt överenskommelse få nyttjas under 2020. Prognosläget uppdateras inför nästa uppföljning per 
oktober. 

 Folkhälsa: 1 300 tkr -- avser Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" . (Total budget för perioden 2018-
2020 = 3 000 tkr). 

 

Bidragsramen 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 
Eventuella budgetavvikelser, positiva som negativa, justeras i samband med årsbokslutet. 
  



Säsongs och öppettider på baden 2020 
 

Stadsparksbadet  

Ordinarie öppettider 

Måndag – tisdag  06:30—21:00 

Onsdag  06:00—21:00 

Torsdag—fredag  06:30—21:00 

Lördag – söndag  10:00—16:00 

Sommartider 22 juni – 9 augusti, vecka 26-32 

Måndag – Fredag  10:00—20:00 

Lördag  10:00—16:00 

Söndag  10:00—16:00  

  

Stängt 

2020-01-01    Nyårsdagen 

2020-04-10    Långfredagen  

2020-06-08—2020-06-21   Stängt för städ och reparationer. 

2020-12-24    Julafton 

2020-12-25    Juldagen 

 

Ändrade öppettider 

2020-01-06  10:00—16:00 Trettondagen 

2020-04-13  10:00—16:00  Annandag påsk 

2020-04-30  06:30—18:00 Valborgsmässoafton 

2020-05-01  10:00—16:00 Första maj       

2020-05-21  10:00—16:00 Kristi himmelsfärdsdag 

2020-12-23  06:30—16:00 Dag före Julafton 

2020-12-31  10:00--16:00 Nyårsafton 

  

 

 

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt kan 

stängas vid arrangemangsbokningar.  

 

 

 

 



Dalsjöbadet 2020 

Ordinarie öppettider 1/1 – 10/6, 10/8 – 31/12 

Måndag  06:15 – 08:15 Morgonsim 

  15:30 – 20:00 

Tisdag  15:30 – 20:00 Endast motionssim 

  06:15 – 08:15 Morgonsim 

Onsdag  15:30 – 20:00 Endast VG från 18:30. 

Torsdag  06:15 – 08:15 Morgonsim 

  15:30 – 20:00 Endast motionssim 

Fredag  11:00 – 20:00  

Lördag  09:00 – 14:00  

Stängt 

2020-01-01  Nyårsdagen 

2020-01-06  Trettondagen 

2020-04-10  Långfredag 

2020-04-11  Påskafton 

2020-04-13  Annandag påsk 

2020-05-01  1:a maj 

2020-05-21  Kr. himmelsf. dag    

2020-06-06  Nationaldagen 

2020-06-19  Midsommarafton                                

2020-06-20  Midsommardagen 

2020-10-31  Alla Helgons dag 

2020-12-24  Julafton 

2020-12-25  Juldagen 

2020-12-26  Annandag jul 

2020-12-31  Nyårsafton 

 

Ändrade öppettider  

2020-04-30  15.30 – 18.00 Valborgsmäss.  

2020-12-23  11:00 – 16:00 Dag före Julafton 

  

Lördagar stängt 2020-05-02 – 2020-08-08 

För öppettider under skollov se aktuell information på resp. hemsida. 

 

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt kan 

stängas vid arrangemangsbokningar. 

 

 

 

 



Sandaredsbadet 2020 

Ordinarie öppettider 1/1 – 10/6 samt 10/8 – 31/12 

Måndag   06:00 – 09:00 Endast motionssim 

  17:00 – 21:30 Föreningsverksamhet 

Tisdag  15:30 – 20:30  

Onsdag  06:00 – 09:00 Endast motionssim   

  15:30 – 20:30   

Torsdag  15:30 – 18:00                

  18:00 – 20:30 Endast motionssim/VG 

Fredag  06:00 – 09:00 Endast motionssim 

  13:30 - 20:30 

Lördag  08:00 – 13:00  

Stängt 

2020-01-01  Nyårsdagen 

2020-01-06  Trettondagen 

2020-04-10  Långfredag 

2020-04-11  Påskafton 

2020-04-12  Annandag påsk 

2020-05-01  1:a maj 

2020-05-21  Kr. himmelsf. dag    

2020-06-06  Nationaldagen 

2020-06-19  Midsommarafton                                

2020-06-20  Midsommardagen 

2020-10-31  Alla Helgons dag 

2020-12-24  Julafton 

2020-12-25  Juldagen 

2020-12-26  Annandag jul 

2020-12-31  Nyårsafton 

 

Ändrade öppettider  

2020-04-30  15.30 – 18.00 Valborgsmäss.  

2020-12-23  11:00 - 16:00 Dagen före Julafton 

För öppettider under skollov se aktuell information på resp. hemsida. 

 

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt kan 

stängas vid arrangemangsbokningar. 

 

 

 

 



Borås Simarena 2020 
 
 

Ordinarie öppettider:  vecka 1-24 samt 34-53. 

må – on – fr  06:04 - 21:00 

ti – to                       06:30 - 21:00 

lördag  08:00 - 14:00 

söndag  14:00 - 20:00 

 

Sommartider 15 juni – 16 augusti,  vecka 25-33 

må – fr   07:00 - 19:00 

lö - sö  10:00 - 16:00 

 

Stängt 

2020-01-01  onsdag   Nyårsdagen 

2020-04-10  fredag   Långfredagen 

2020-06-11 – 2020-06-12   Utbildningsdagar 

2020-08-10 – 2020-08-16  må–sö   Underhållsarbete 

2020-12-24  torsdag   Julafton 

2020-12-25  fredag   Juldagen 

2020-12-26  lördag   Annandag Jul  

   

Ändrade öppettider  

2020-01-05  söndag  14:00 – 19:00 Trettondagsafton 

2020-01-06  måndag  14:00 – 19:00 Trettondedag Jul 

2020-04-11  lördag    08:00 – 13:00 Påskafton 

2020-04-12  söndag  14:00 – 19:00 Påskdagen 

2020-04-13  måndag  14:00 – 19:00 Annandag påsk 

2020-04-30  torsdag  06:30 – 18:00 Valborgsmässoafton 

2020-05-01  fredag  06:04 - 13:00 Första maj 

2020-05-21  torsdag  06:30 - 13:00 K. Himmelsfärdsdag 

2020-06-06  lördag  08:00 - 13:00 Nationaldagen 

2020-06-19  fredag  07:00 - 12:00 Midsommarafton 

2020-06-20  lördag  12:00 - 18:00 Midsommardagen 

2020-12-23  måndag  06:04 – 12:00 Dagen före julafton 

2020-12-31  tisdag  06:30 – 12:00 Nyårsafton 

 

 

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt kan 

stängas vid arrangemangsbokningar.  

 

 

 

 



Alidebergsbadet 2020  

 

Öppettider 1 juni – 23 augusti, vecka 23-34 

måndag – fredag   07:00—19:00 

lördag – söndag  10:00—18:00 

 

Ändrade öppettider 

2020-06-06 Torsdag 08:00 – 13:00 Nationaldagen 

2020-06-19 Fredag 07:00 – 12:00 Midsommarafton 

2020-06-20 Lördag 12:00 – 18:00 Midsommardagen 

 

Badens säsongs- och öppettider kan ändras för att gagna verksamheten samt att baden tillfälligt kan 

stängas vid arrangemangsbokningar.  
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Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2020 
mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och 
Borås Stad 
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Verksamhetsplan för gemensamt folkhälsoarbete 

Kommunen tar årligen fram en verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet med 

budget, mål, planerade insatser samt hur dessa ska följas upp. Kommunens verksamhetschef 

för folkhälsofrågor sammanställer planen i dialog med Västra Götalandsregionens avdelning 

folkhälsa. Kommunens ansvariga nämnd, och södra hälso- och sjukvårdsnämnden, fastställer 

planen.   

Det övergripande nationella folkhälsomålet 
Det övergripande nationella folkhälsomålet att folkhälsopolitiken ska skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta 

de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. Målet ska tillsammans med andra 

styrdokument beaktas i det lokala folkhälsoarbetet. En medveten folkhälsopolitik kan 

och bör förbättra villkoren för de grupper som är socialt och ekonomiskt mest utsatta 

och som därmed löper störst risk att drabbas av ohälsa och för tidig död. 

Västra Götalandsregionens utgångspunkter och mål 
Hälso- och sjukvårdsnämndens uppdrag är att företräda befolkningen och att verka för 

en god hälsa och vård på lika villkor. Nämndens mål- och inriktningsdokument 2020 är 

utgångspunkten för nämndens beställningsarbete och för de avtal som nämnderna 

tecknar med vårdgivare och andra huvudmän. Dokumentet lyfter fram vad nämnden vill 

prioritera inför 2020 för att uppnå en förbättring av befolkningens hälsa och säkerställa 

att invånarna får tillgång till en god hälso- och sjukvård på olika vårdnivåer, tandvård, 

insatser vid funktionsnedsättning och folkhälsoinsatser.  

Nämndens mål- och inriktningsdokument utgår från regionfullmäktiges budget 2020 

som är det överordnade styrdokumentet. Budgeten lyfter fram en förbättrad folkhälsa 

som en viktig strategisk framtidsfråga för hela Västra Götaland. En av utmaningarna är 

de sociala skillnaderna i folkhälsa och att hälsan i vissa utsatta grupper inte utvecklats 

på samma positiva sätt som i befolkningen som helhet. Förutsättningarna för bästa 

möjliga fysiska och psykiska hälsa på lika villkor påverkas av flera faktorer som arbete, 

utbildning, ekonomisk och social trygghet samt omgivande livsmiljöer.  

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden fokuserar på fyra fullmäktigemål och ett eget mål. 

Det fullmäktigemål som är mest relevant för folkhälsoarbete är ”Den psykiska hälsan 

ska förbättras liksom tillgängligheten till vård för personer med psykisk sjukdom”. 

Nämndens eget mål har ett särskilt folkhälsofokus ”Skillnader i livsvillkor och hälsa ska 

minska” en tydlig koppling till folkhälsoarbetet.  

Andra viktiga styrdokument är Vision Västra Götaland – Det goda livet, Västra 

Götaland 2020 – strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014–2020, 

Strategi för hälso- och sjukvårdens omställning i Västra Götaland, Handlingsplanen det 

goda livet för de mest sjuka äldre, Handlingsplan för psykisk hälsa 2018–2020, 

Handlingsplan fullföljda studier samt Handlingsplan för det systematiska arbetet med 

mänskliga rättigheter.  
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Borås Stads prioriteringar 
Stadens folkhälsoarbete utgår från den nationella folkhälsopolitiken, Västra Götalandsregionens 

styrdokument nämnda ovan och Borås Stads vision. Målet med folkhälsoarbetet är att skapa 

samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen.  

 
I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan 

könen. Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. 

Målsättningen är att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda 

livsvillkor. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för att driva folkhälsoarbetet i staden och har i 

uppdrag att stödja andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, som leder mot 

folkhälsomålet och dess målområden. Fritids- och folkhälsonämnden har även ansvar för stadens 

samverkansuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser.  

 

En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp säkerställer det kommungemensamma 

arbetet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre perspektiv när det gäller främjande, 

förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggör prioriterade områden. Den strategiska 

utvecklingsgruppen omfattar ansvariga kommunalråd, samtliga nämnders presidier, alla 

förvaltningschefer, polisområdeschef, räddningstjänstchef, hälso- och sjukvårdsnämndens 

presidium samt AB Bostäders bolagschef.  

 

Utifrån målområde 2 i stadens vision är barn och unga en prioriterad målgrupp. Stadens 

verksamheter har ett gemensamt ansvar för barn och ungas utveckling. Insatser tidigt i livet är en 

strategi för att lyckas och arbetet ska, där det är möjligt, ske i samverkan med andra aktörer. I 

enlighet med Hälso- och sjukvårdsnämndens prioriteringar är området psykisk hälsa prioriterat, 

med fokus på det förebyggande och främjande arbetet vilket syftar till att stärka främst unga och 

äldres psykiska hälsa.  

 
I stadens lokala folkhälsoarbete är de geografiska områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo 

prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets resultat. På dessa områden arbetar lokala utvecklingsledare 

för folkhälsa med att samordna och driva processer som stödjer och främjar folkhälsoarbetet på 

områdena, i samverkan med lokala aktörer och civilsamhället. Det lokala folkhälsoarbetet utgår 

från områdets behov och i samverkan med de verksamheter som verkar på området. 

Samverkansparter är kommunens och regionens verksamheter, bostadsbolag, näringsliv, samfund, 

föreningsliv och civilsamhället på området. Ca 80 procent av tjänsterna utgörs av att driva lokala 

processer och 20 procent utgörs av strategisk samverkan och förankring av processerna.  

 

Under 2019 har en bred samverkan för ”Socialt hållbart Borås” initierats. Arbetet syftar till att 

utveckla ett långsiktigt och kunskapsbaserat arbete i staden, initialt med fokus på målgruppen barn 

och unga och tidiga insatser. Socialt hållbart Borås ska verka för att utveckla och initiera 

kunskapsbaserade metoder på universell nivå, tillsammans med befintliga och nya 

samverkanspartner. Kommunstyrelsen har antagit följande strategier för arbetet:  

• Gemensam och tvärsektoriell målbild 

• Tvärsektoriellt arbete över nämnd- förvaltningsgränserna 

• Fokus på långsiktighet 

• Stärka respektive huvudmans grunduppdrag 

• Inriktning på tidiga insatser 

• Gemensamma strukturer för organisation för ledning, styrning, uppföljning och utvärdering 
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Viktiga styrdokument för Borås Stad 

- WHO´s kriterier för en Säker och Trygg Kommun  

- Den nationella folkhälsopolitiken 

- De regionala övergripande dokumenten i Västra Götaland enligt ovan  

- Borås Stads Vision 2025 

- Borås Stads budget  

- Borås Stads samverkansöverenskommelse med polisen inkl medborgarlöftet 

- Borås Stads välfärdsbokslut  

- Strategi för ett Socialt Hållbart Borås 

- Överenskommelsen, strategi för samverkan med civilsamhället  

- Borås Stads Program för Föräldraskapsstöd, Drogpolitiska program,  Ungdomspolitiskt program, 

Program för ett integrerat samhälle, Program för jämställdhetsintegrering och Program för ett 

tillgängligt samhälle.  

 
Välfärdsbokslut – för ett socialt hållbart Borås  
Välfärdsbokslutet identifierar skillnader i hälsa ur ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Det 

ger staden möjlighet att följa folkhälsan i befolkningen över tid. Samtliga nämnder och 

bolagsstyrelser ska från och med 2020 årligen redogöra för Fritids- och folkhälsonämnden hur 

man har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet. 
 

Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polisen 2018-2020 
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen 

mellan Borås Stad och polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. 

Samverkansöverenskommelsen bygger på gemensamma kraftsamlingar inom områdena:  

 Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling 

och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism  

 Skapa trygga offentliga miljöer  

 Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst. 

 

Drogpolitiska programmet 2017-2020 

Samverkan med VG-regionen, civilsamhället berörda förvaltningar utifrån följande målområden:  
 Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska  

 Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller debuterar 

tidigt med alkohol, ska successivt minska  

 Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.  

En handlingsplan kopplad till programmet har beslutats årligen av Fritids- och folkhälsonämnden.  

 
Program för föräldraskapsstöd 2017-2020 
För ett generellt och sammanhållet föräldraskapsstöd till föräldrar med barn 0-17 år samverkar 

kommunens verksamheter med civilsamhället och andra organisationer.  

Borås Stad ska bibehålla och utveckla mötesplatser för hela familjen, öppna förskolor med 

geografisk spridning, former för rådgivning för föräldrar, generella föräldrastödsprogram, stöd i 

parrelationer och stöd i föräldraskap oavsett familjetyp. 
 

Övrigt  
Borås Stad deltar i följande nationella och internationella nätverk inom folkhälsoområdet; ECAD 

(European Cities Against Drugs), Safe Communities, Healthy Cities och SKL-nätverket för 

strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. Staden är certifierad som ”Säker och trygg” enligt 

WHO´s kriterier för en ”Säker och trygg kommun”.  



   2019-10-24 

 

 

Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsåret 2020 

Budgeten för folkhälsoinsatserna baseras på ”Samverkansavtal avseende lokalt 

folkhälsoarbete 2017–2020” där respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 

Folkhälsotjänsten finansieras enligt ”Samverkansavtal avseende folkhälsotjänst från 2017 och 

tills vidare”.  

Budget med planerade insatser enligt 50/50 principen 
 

Intäkter HSNS Kommun Övrigt* Totalt 

Ingående från föregående år     

Folkhälsotjänster,  
- lön (inkl. lönebikostnader) 

1 146,0 3 891,5  5 037,5 

- omkostnader (admin., kostnader, resor, 
kurser etc.) 

 208  208 

Folkhälsoinsatser 1 570,5 1 014,0  2 584,5 

Metodutveckling  380,0   380,0 

Välfärdsbokslut, QGIS, HLV     

Utbildning, nätverk      

MHFA, Psykiatrins dagar     

Drog- och brottsförebyggande arbete 360,0 114,0  474,0 

ANDT, samverkan gym, EST,     

trygghetsvandringar, kritiska datum     

Skadeförebyggande arbete 120,0   120,0 

Utbildning HLR, trafiksäkerhet     

Delaktighet och lokalt inflytande                                            900,0  900,0 

Nätverksarbete, samverkan civilsamhället 

och områdesutveckling 

    

Områdesutveckling Hässleholmen 150,0   150,0 

Stärka tjejers hälsa, tandhälsa, 

kulturkompetens, gatukultur  

    

Områdesutveckling Norrby 100,0   100,0 

Stärka barn och ungas fritid, 

kulturkompetens  

    

Områdesutveckling Sjöbo 90,0   90,0 

Stärka barn och ungas fritid      

Simskola för kvinnor  100,0   100,0 

Äldres Hälsa  50,0   50,0 

Alkoholprevention, utställning      

Föräldraskapsstöd  220,0   220,0 

ABC, nätvanor, Älskade barn, jämställdhet      

Totalt kronor 2 0716,5 5 113,5   

 

*= Vänligen skriv om det finns övriga medel och var de i så fall kommer ifrån. 
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Insatsområde Vad? Hur? Indikatorer/uppföljning 
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Metodutveckling  Välfärdsbokslutet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hälsa på lika villkor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trygghetsmätning 

 

 

 

 

 

Utbildning/nätverk 

Välfärdsbokslutet – för ett socialt hållbart Borås ligger till 

underlag för stadens prioriteringar och uppföljning av 

hälsodata. Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska från och 

med 2020 årligen redogöra för Fritids- och folkhälsonämnden 

hur man har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och 

budgetarbetet. 

 

För att öka kunskapen om- och kunna följa barns hälsa utökas 

elevenkäterna till att omfatta även åk 6, vilket innebär att vi 

följer samma barn i åk 6, 8 och 1 på gymnasiet. 

 

För att öka kunskapen om äldres mående och hälsa kommer 

tilläggsfrågor för målgruppen att köpas in i samband med 

genomförandet av Hälsa På Lika Villkor 2020. 

 

För att öka kunskapen om hälsans fördelning i befolkningen 

bland våra invånare kommer det digitala verktyget QGIS att 

användas. Det betyder att statistik kommer att behöva brytas 

ner på mindre geografiska områden än tidigare och i vissa fall 

behövs ytterligare inköp av statistik från SCB.  

 

En trygghetsmätning genomfördes 2019, vilken ligger till 

grund för prioriteringar och riktade insatser i det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Den ger 

kunskap om invånarnas upplevda trygghet utifrån geografiskt 

område, kön och ålder.  

 

En riktad utbildning för de personer som arbetar med att 

utveckla folkhälsoarbetet i staden planeras under 2020. 

Indikatorer i 

välfärdsbokslutet, i 

nämnder och 

verksamheter 

 

 

 

 

 

 

Hälsa på lika villkor  

 

 

 

 

 

 

 

Jämförelse med tidigare 

trygghetsmätningar 

 

 

 

Utvärdering av utb. 
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Våldsprevention  Utbildningsinsatser 

Ta fram 

metodmaterial  

Öka kunskapen om de tre våldspreventiva strategierna som 

WHO föreskriver; sambandet mellan det lindriga och grova 

våldet, aktiv åskådare och ifrågasätta machonormerna. 

Personalen inom öppen ungdomsverksamhet har utbildats och 

får handledning. All personal i bad verksamheten och också 

fått grundutbildning. 

Under 2020 ska föräldraskapsstöd inkluderas som en del i 

stadens våldspreventiva arbete. Ambitionen är att utbilda 

personalen inom öppna förskolan/familjecentral 

våldsprevention. 

I samverkan med Vård- och äldreförvaltningen pågår ett 

arbete att utveckla metodmaterial till personalen som möter 

äldre. 

 

Antal utbildningar  

Antal utbildade 

Psykisk hälsa  MHFA 

Samverkan 

 

Borås Stad erbjuder utbildningar i MHFA (Mental Health First 

Aid), första hjälpen till psykisk hälsa, för målgruppen äldre samt 

barn och unga. Utbildningen riktar sig till personal och ingår 

från och med 2020 som en del i stadens centrala 

utbildningsutbud. 

 

Inom ramen för närvårdssamverkan deltar staden i 

samverkansforum. Suicidgruppens arbete ska fortsätta och 

utvecklas liksom närvårdssamverkan och arbetet med 

Psykiatrins Dagar. 

Antal deltagare i MHFA 
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Drog- och brottsförebyggande 

arbete 

ANDT på skolor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kritiska datum 

 

 

 

 

 

 

 

Dopning – Gym i 

samverkan 

 

Behov/fördelning av pengar kommer bland annat styras av 

resultatet i 2019-års CAN-underöskning, dels på kommunal 

nivå men också genom att jämföra resultatet på skolnivå. 

Genom att bryta ned resultatet på skolnivå kan insatser 

prioriteras och genomföras där behovet är som störst. Skolan 

är den centrala arenan i det drogförebyggande arbetet och det 

är genom skolan som föräldrar/vårdnadshavare nås, den 

primära målgruppen i det drogförebyggande arbetet. Insatser 

kan även riktas till elever och personal. 

 

Ett prioriterat arbete 2020 är även att stödja 

Grundskoleförvaltningen och Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen i deras förebyggande arbete 

med fokus på ett systematiskt arbetssätt med uppdaterade 

policyer och handlingsplaner.  

 

Även kritiska datum kopplas till skolorna, främst gymnasiet, 

där målet är att stärka samverkan mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Polisen och Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen. En stärkt samverkan förväntas 

bidra till tryggare miljöer för ungdomar och minskad 

användning av alkohol och andra droger i samband med 

kritiska datum (exempelvis skolavslutning och inspark).  

 

I det dopningsförebyggande arbetet är det fortsatt fokus på 

nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö. 

Målet för 2020 är att samtliga gym i nätverket aktivt arbetar 

utifrån kriterierna för samverkansavtalet och 100 % Ren 

CAN-undersökningen 

 

 

 

 

 

 

 

Handlingsplaner och 

efterlevnaden av dessa 

 

 

 

Uppföljning av kritiska 

datum 

 

 

 

 

 

 

Antal medverkande gym 

och andel utbildad 

personal 
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Effektiv samordning 

för trygghet, EST 

 

hårdträning. Nätverket strävar mot att skapa en trygg 

träningsmiljö fri från dopning. Prioriterade aktiviteter är 

utbildning för gympersonal.  

 

 

Inför 2020 kommer även Norrby inkluderas i det 

brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet EST. 

Fortsatt metodutveckling inom området då det digitala 

verktyget Embrace köps in, vilket förväntas underlätta för 

verksamheterna när de rapporterar in samt förbättra 

analysarbetet och ger möjligheter att visualisera statistiken på 

karta.  

 

 

 

 

 

Medverkande parter och 

genomförda insatser 
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Skadeförebyggande arbete Utbildning  Under 2020 kommer Svenska Livräddningssällskapet (SLS) 

genomföra utbildningar i första hjälpen i åk 5. 

NTF kommer genomföra utbildningar i ”säker cykling” för 

elever i åk 5. Under 2020 ska möjligheten att ingå ett IOP 

(idéburet offentligt partnerskap) inom ramen för dessa 

verksamheter undersökas.  

Antal utbildningar 

Antal deltagare 

Delaktighet och lokalt 

inflytande  

Demokratistärkande 

arbete  

 

 

 

Ökad samverkan  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ökat inflytande  

I samband med valen har särskilda insatser genomförts. Från 

och med 2020 ska detta demokratistärkande arbete 

genomföras mer kontinuerligt med särskilda satsningar i de 

utsatta områdena.  

 

I stadens finns 7 områdesnätverk som verkar i avgränsade 

geografiska områden. Nätverken samordnas av BS men drivs 

i nära samverkan med befintliga aktörer på området, såsom 

familjecentraler, närhälsan, kommunala förvaltningar, 

föreningslivet, kyrkan, bostadsbolag, polisen. Nätverken ska 

fortsätta verka för en aktiv samverkan på områdena utifrån 

lokala behov, där myndigheter och organisationer möter 

civilsamhället. 

 

För att stärka engagemanget och samverkan på området 

genomförs en rad gemensamma aktiviteter, bland annat 

aktivitetsdagar, boendemöten och trygghetsvandringar. 

Ytterst syftar det till att invånarna ska känna sig delaktiga i 

området, öka tilliten och stärka den kollektiva förmågan.  

 

Valresultat 

Trygghetsmätningen  

Välfärdsbokslutet  

Medverkande i 

aktiviteter 
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Lokalt utvecklingsarbete 

folkhälsa  

- Områdesutveckling 

Hässleholmen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tjejers hälsa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt statistik från välfärdsbokslutet mår tjejer sämre än 

killar på Bodaskolan, Tjejer tränar mindre, skolkar mer, har 

mer psykosomatiska besvär, känner sig mer otrygga och går 

ut grundskolan med flest obehöriga till gymnasiet i hela 

staden.  

Under 2020-2025 kommer unga tjejer vara en prioriterad 

målgrupp på Hässleholmen, med syfte att förbättra deras 

hälsa och att nämnda problem minskar.  

- Initialt kommer en temadag att anordnas kring 

hedersrelaterat våld och förtryck (HRV), vilken 

ska följas upp med utbildning till personal och 

föreningsliv.  

- Unga tjejers fritidsaktiviteter förstärks. 

Kulturskolan har etablerats på området och 

Bodavallen har byggt upp en allaktivitetsyta där 

organiserad spontanidrott kommer arrangeras i 

samarbete med föreningslivet, för att locka tjejer 

till fysisk aktivitet. Alla aktiviteter är 

kostnadsfria och ledarledda. 

- Genomföra Gatukultur på sommaren, vilket är en 

samverkan med unga på området som hittills 

resulterat i två muralmålningar. Ytterligare 

satsning 2020. 

- Lokalt nätverk för unga, 10-16 år, på området säkerställer 

samverkan med individ- och familjeomsorgen, polisen, 

skolan, öppen ungdomsverksamhet och 

kulturförvaltningen. 

 

Statistik 

välfärdsbokslutet 

 

Medverkande i 

aktiviteter 
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Tandhälsa 

 

 

 

 

 

 

Kulturkompetens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnen på Hässleholmen har sämre tandhälsa, i jämförelse 

med staden. Karieshalten är högre bland barn i socialt utsatta 

områden. För att förbättra barnens tandhälsa utbildas personal 

på förskolorna och barnen får borsta tänderna på förskolan, 

vilket visar på goda resultat avseende minskning av karies 

bland 3- och 6-åringar.  

 

För att öka kunskapen och medvetenheten om hur vi pratar 

om området och synliggöra vilka etiketter vi tillskriver olika 

grupper ska en satsning på kulturkompetens genomföras med 

start 2020. En kunskapshöjning bland personal som arbetar på 

området, i verksamheter där de möter invånarna, planeras att 

genomföras genom föreläsningar och dialoger.  

Satsningen syftar till att skapa större förståelse i mötet med 

människor från andra kulturer och därmed öka chansen att 

människor känner tillhörighet och kan vara delaktiga i 

samhället.  

Genomförs i samarbete med Norrby. 

 

Statistik från 

folktandvården 

 

 

 

 

Antal utbildningar 

Antal deltagare 
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Lokalt utvecklingsarbete 

folkhälsa  

- Områdesutveckling 

Norrby 

Barn och ungas fritid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturkompetens 

Barn och unga på Norrby deltar i lägre utsträckning i 

föreningslivet i jämförelse med målgrupp i staden. I 

samverkan med föreningsliv, öppen ungdomsverksamhet och 

skola ska olika former av aktiviteter startas upp för att erbjuda 

fler unga på området en aktiv fritid. Unga tjejer är en 

prioriterad grupp.  

För att kunna locka unga på Norrby är det viktigt att arbetet 

anpassas utifrån de lokala förutsättningarna, vilka ska 

kartläggas och ligga till grund för satsningar under 2020 och 

framåt. 

 

Mitt på Norrby ligger en stor park, vilken är en central punkt i 

området och viktig för de boende på Norrby. Mötesplatsen är 

belägen i anslutning till parken. Under 2020 kommer hela 

Kronängspaken byggas om, och i dialog med boende och 

berörda aktörer på området driver utvecklingsledaren för 

folkhälsa processen framåt, i syfte att bidra till utformningens 

helhet utifrån ett folkhälsoperspektiv. Parken syftar till att bli 

en yta för möten, rekreation och aktivitet. Kronängsparken 

blir en viktig arena för spontanidrott för killar och tjejer på 

området och för att skapa en jämställd plats är det viktigt med 

ledarledda aktiviteter.  

 

För att öka kunskapen och medvetenheten om hur vi pratar 

om området och synliggöra vilka etiketter vi tillskriver olika 

grupper ska en satsning på kulturkompetens genomföras med 

start 2020. En kunskapshöjning bland personal som arbetar på 

området, i verksamheter där de möter invånarna, planeras att 

genomföras genom föreläsningar och dialoger.  

Välfärdsbokslutet  

 

 

 

 

 

 

 

 

Följa upp aktiviteterna i 

parken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal utbildningar 

Antal deltagare 
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Satsningen syftar till att skapa större förståelse i mötet med 

människor från andra kulturer och därmed öka chansen att 

människor känner tillhörighet och kan vara delaktiga i 

samhället.  

Genomförs i samarbete med Hässleholmen.  
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Lokalt utvecklingsarbete 

- Områdesutveckling 

Sjöbo  

Barn och ungas fritid/ 

ökad fysisk aktivitet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andelen unga som är medlemmar i en förening är låg på 

Sjöbo, enligt välfärdsbokslutet. Arbetet 2020 ska fortsatt 

fokusera på att stärka samverkan mellan skola och 

fritid/föreningsliv för att erbjuda ungdomarna på Sjöbo 

meningsfulla fritidssysselsättningar. Aktiviteter som stärker 

tjejer och/eller bidrar till att fler tjejer blir aktiva i en förening 

och ska prioriteras. Under våren 2020 planeras föreningsdagar 

i samverkan med Sjöboskolan, SISU och Västra Götalands 

idrottsförbund.  

 

Enligt samverkansavtal med Västra Götalands idrottsförbund 

ska Sjöboskolan verka för ökad fysisk aktivitet för barn och 

unga.  

 

Andel föreningsaktiva 

Fysisk aktivitet/ inkludering  Simskola för kvinnor Ur ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv bör anpassad 

simundervisningen för kvinnor över 16 år och som inte kan 

simma fortsätta. Det antas ge positiva effekter för barnen om 

de har en mamma som inte är rädd för vatten, vilket innebär 

att de tar med barnen till sjöar och badhus samt kan rädda 

dem om en olycka sker. Erfarenheten och kunskapen som 

kvinnorna erhåller av att lära sig simma antas stärka 

kvinnorna och bidrar till ökad rörelse. 

Antal deltagare med 

simkunnighet 
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Äldres hälsa  Alkoholprevention 

 

 

 

 

 

Utställning ”Årsrika” 

Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre. Män dricker mer än 

kvinnor men konsumtionen ökar mest bland kvinnor. 2019 

initierade en satsning avseende alkoholprevention för äldre. 

En temadag genomfördes 2019 och under 2020 kommer 

kunskapshöjande insatser riktas till personal. 

I mars 2020 kommer utställningen ”Årsrika” med bilder av 

Elisabeth Olsson Wallin till Träffpunkt Simonsland. 

”Årsrika” är en vandringsutställning där besökarna får möta 

78- till 95 åringar med olika bakgrund och erfarenheter och 

från skilda delar av Sverige som berättar om livslust, sorg, 

kärlek, njutning och död. Om sin relation till kroppen, 

ensamheten och naturen samt om vilka attityder de möter. Det 

kan vara en ögonöppnare kring den ålderism som råder och en 

uppmuntran om att ta tillvara den kompetens som årsrika 

människor besitter. Utställningen syftar till att ge inspiration, 

förebilder och tankeställare för såväl yrkesverksamma som 

årsrika själva ur ett rättighetsperspektiv inom äldrefrågor. 

Antal utbildningar 

Antal deltagande  

 

 

 

Antal besökare  
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Föräldraskapsstöd Sociala 

medier/skärm/hälsa 

 

 

 

 

 

 

Föräldrakurser ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föräldrakurser 

Älskade Barn  

 

 

Program för 

föräldraskapsstöd 

 

I februari 2020 planeras en omfattande utbildningsinsats för 

föräldrar, personal- och elever med Maria Dufva. Syftet är att 

höja kunskapen om sociala mediers/skärmars påverkan på 

hälsan. Utbildningarna efterföljs av diskussion om vilka 

normer som finns utifrån kön på sociala medier. 

Arbetet/dialogen i ämnet kommer fortsätta under året i de 

lokala nätverken för unga.  

På familjecentralerna i staden genomförs återkommande 

ABC-kurser. Med hjälp av folkhälsomedel utbildas personal 

på familjecentralerna så att de ska erbjuda föräldrakurser 

utifrån behov på våra familjecentraler. Syftet är att 

familjecentralernas föräldraskapsstödjande insatser (som finns 

på områden med sämre ekonomiska och sociala 

förutsättningar) ska ge föräldrar stöd i föräldraskapet och öka 

förutsättningarna för goda uppväxtvillkor för barnen.  

Genom ett IOP säkerställer vi att föräldrakursen Älskade Barn 

erbjuds på områden med sämre ekonomiska och sociala 

förutsättningar. Älskade Barn genomförs på olika språk för att 

nå föräldrar med annat språk.  Syftet är ge föräldrar stöd i 

föräldraskapet och öka förutsättningarna för goda 

uppväxtvillkor för barnen.  

Arbetet med ett nytt program för föräldraskapsstöd i Borås 

Stad ska påbörjas under 2020 i samverkan med Socialt 

Hållbart Borås. 

Antal deltagare 

Utvärdera efterföljande 

process 

 

 

 

 

Antal kurser 

Antal deltagare 

 

 

 

 

 

Antal kurser 

Antal deltagare 

 

 

 

 

Färdigt program  
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