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4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018‐10‐01 § 421 avseende Uppföljning av 

Ungdomspolitisk handlingsplan 2016‐2017 (2018‐00104 1.1.3.1). 
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9. Sveriges Kommuner och Landsting: Anmälan av Meddelande från styrelsen nr 3/2018 

avseende Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till jämställdhetsarbetet och 

kvinnofridsarbetet på lokal och regional nivå 2018‐2020 (2018‐00164 3.7.1.25). 

 

10. Fritids‐ och folkhälsonämnden: Anmälan av Budgetuppföljning, 10‐dagars facknämnder juli 

2018 (2018‐00040 1.2.4.1). 

 

11. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 

2018‐09‐17 (2018‐00075 3.6.7.25). 

 

12. Lokala pensionärs‐ och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från Lokala pensionärs‐ 

och funktionshinderrådet 2018‐09‐20 (2018‐00092 3.7.1.25). 
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§ 153   Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 101, sid B 1754) 
 
En plan har upprättats. Planen har varit på remiss till nämnder och bolag. 
Majoriteten av yttrandena har varit positiva. Några har haft förslag på förändringar, 
vilket framgår av remissammanställning. 
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-20, § 376 
Kommunstyrelsen förslår Kommunfullmäktige besluta: 
 
Planen fastställes inklusive de redaktionella ändringarna föreslagna av Miljö- och 
konsumentnämnden.  
Beslutet hindrar inte att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än planen.   
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Planen fastställes inklusive de redaktionella ändringarna föreslagna av Miljö- och 
konsumentnämnden.  
 
Beslutet hindrar inte att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än planen.   
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 september 
2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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Datum 

2018-08-20 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2018-00144 1.2.2.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Planen fastställes inklusive de redaktionella ändringarna föreslagna av Miljö- 

och konsumentnämnden.  

Beslutet hindrar inte att investeringar i infrastrukturen går fortare fram än 

planen. 

           

Sammanfattning 

 En plan har upprättats. Planen har varit på remiss till nämnder och bolag. 

Majoriteten av yttrandena har varit positiva. Några har haft förslag på 

förändringar, vilket framgår av remissammanställning.          

Beslutsunderlag 

1. Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

2. Sammanställning remissvar   

 

 

 

Tom Andersson 

Kommunalråd 

   Bengt Himmelmann 

   Chef strategisk samhällsplanering 
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Plan för laddinfra-
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: x xx 2018
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För uppföljning ansvarar: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser
Dokumentet gäller till och med 2022.

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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Bakgrund
Borås vision för 2025 säger att vi ska arbeta för en hållbar utveckling där de ekologiska, 
sociala och ekono¬miska dimensionerna samverkar, samt att det ska finnas en stor 
medvetenhet om hur livsmiljön påverkas av våra val och vi är motiverade att välja det 
som är bäst för en hållbar utveckling. 

Inom visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 
”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tek¬niska lösningar.”

Energi och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun. 
Borås Stad har stora möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed 
bidra till minskade klimatutsläpp och vara en förebild.
Borås har länge arbetat för minskade klimatutsläpp och vi kan se resultat och det
är vi stolta över, men arbetet med att minska klimatutsläppen behöver intensifieras.
Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp liksom boråsarna. 

Energi och klimatstrategin säger att Borås Stad ska skapa förutsättningar för förnybara 
fordonsbränslen.  Borås Stad ska gynna förnybara bränslen genom att använda dem i 
den egna fordonsflottan och genom inköp av bilar som använder förnybara bränslen, 
samt planera en infrastruktur för förnybara bränslen med exempelvis laddning av elbilar.
 

Plan för laddinfrastruktur för elfordon 
 För att underlätta för olika aktörer att våga och vilja satsa på att bygga upp anläggningar 
i den fysiska miljön behövs en gemensam bild av var det är lämpligt utan att det blir för 
detaljerat.

En plan för laddinfrastruktur för elfordon kan underlätta att laddplatser skapas för både 
kommunens egna verksamhetsansvar och för publika behov.

Teknikutvecklingen går fort kring elektrifiering av fordon och olika aktörer bygger 
egna strukturer på nationell eller regional nivå. Det finns tex vid dagligvaruhandel, 
bensinstationer, i parkeringshus, vid bostadsbolag och bostadsparkeringar,  i bilpooler 
och cykelgarage. 

En plan som är tänkt att hålla i några år framöver behöver hålla sig till inriktning och 
exempel på funktioner där laddutrustning önskas i första hand, snarare än att peka ut 
enskilda platser, omfattning i antal, eller typ av laddutrustning som tex  s k normalladdare 
eller snabbladdare. 
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Inriktning
Laddinfrastruktur kan skapas genom att skapa kombination av ytor, laddteknik och el. 
Fordon av olika slag som bussar, bilar och cyklar/mopeder kan ibland samnyttja utbudet. 
Åtgärder inom egen organisation som kommunen själv ansvarar för att genomföra priroiteras.

 Lämpliga platser för etablering av laddinfrasrtuktur:

• Vid bostäder

• Större parkeringar utanför centrum, pendelparkeringar, parkeringsanläggningar 
och bilpooler

• Större arbetsplatser eller anläggningar, tex skolor 

• Större besöksmål, befintliga och nya, tex Borås Arena, Borås Djurpark och Borås 
Simarena, Resecentrum

Ansvaret för att omsätta strategi till verkligt etablerande ligger hos alla bolag och nämnder, 
vilka ska titta på möjlighet och lämplighet att skapa laddplatser vid planering av elförsörjning, 
ombyggnader eller nybyggnader av lokaler eller relevant infrastruktur.

Externa aktörer på en global marknad förväntas engagera sig i ökad utsträckning för att 
etablera laddinfrastruktur och då ska kommunens nämnder och bolag stödja dessa och 
samarbeta för att få fram bra lösningar av laddinfrastruktur, genom att tex upplåta lämplig 
mark i egenskap av markägare, kanske ändra en detaljplan eller prioritera dragning av 
en elledning. 
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Uppdrag

Vad Vem När

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar

Alla nämnder Rapportera till 

Lokalförsörjningsnämnden 

senast 2019

Sammanställa nämndernas 

behov och ta fram en plan 

för lämplig utbyggnadstakt 

för ägda och inhyrda 

fastigheter

Lokalförsörjningsnämnden 2020

Inventera eget behov 

av laddinfrastruktur vid 

de anläggningar som 

verksamheten nyttjar, samt 

bygga ut där det bedöms 

lämpligt.

Alla bolag Rapporteras till 

Kommunstyrelsen i samband 

med årsredovisningar årligen till 

och med 2021

I kommande översyn av 

”Riktlinjer för parkering” 

integrera krav som stödjer 

etablering av laddplatser

Kommunstyrelsen Senast 2021

I kommande översyn 

av ”Borås Stads 

parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till 

etablering av laddplatser

Samhällsbyggnadnämnden Senast 2021
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Plan för laddinfrastruktur för elfordon 

Inkomna yttranden i sammanfattning  

Följande nämnder/bolag avstår från att yttra sig: 

Stadsrevisionen/Revisorskollegiet 
Arbetslivsnämnden 
 

Följande nämnder/bolag tillstyrker: 

Viskaforshem AB 
Borås Elnät AB  
Fristadbostäder AB 
Lokalförsörjningsnämnden 
Borås Djurpark AB 
Vård- och äldrenämnden 
Förskolenämnden 
Borås energi och Miljö AB 
Tekniska nämnden 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Sociala omsorgsnämnden 
Servicenämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Grundskolenämnden 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden 
Överförmyndarnämnden 
Kulturnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker förutsatt att nämndens synpunkter 
beaktas (synpunkter sammanställda nedan). 
 
Borås Kommuns Parkerings AB varken tillstyrker eller avstyrker (synpunkter 
sammanställda nedan). 
 

Nämnder 

Arbetslivsnämnden 

Avstår från att yttra sig 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Tillstyrker 

Lämpliga platser för etablering av laddinfrastruktur är parkeringar vid idrotts- 

och badanläggningar och större besöksmål såsom Borås Arena, 

Stadsparksbadet, Boråshallen, Skidstadion, Kransmossen med flera. 

 

Förskolenämnden 

Tillstyrker 

Grundskolenämnden 

Tillstyrker 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Tillstyrker 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 

Tillstyrker 

Nämnden anser det lämpligt att påbörja arbetet med att kartlägga behovet av 

laddplatser för att möjliggöra för Borås stad att göra en långsiktig planering av 

utbyggnaden av laddinfrastrukturen. Detta bör gå i takt med planeringen av 

inköp av elbilar för de egna verksamheterna. 

 

Kulturnämnden 

Tillstyrker 

Kulturförvaltningen disponerar ett antal fordon för verksamheterna i 

Kulturhuset, vid Textilmuseet och Borås Museum. Vid dessa anläggningar 

kommer det inom några år finnas behov av laddinfrastruktur. 

 

Lokalförsörjningsnämnden 

Tillstyrker 

Miljö- och konsumentnämnden 

Tillstyrker under förutsättning att nämndens synpunkter beaktas. 

Miljöförvaltningen tillstyrker förslaget Plan för laddinfrastruktur för elfordon under 

förutsättning att planen kompletteras med: 

- Ett uppdrag att påbörja utbyggnad av laddinfrastruktur när plan för 
lämplig utbyggnadstakt färdigställts.  

- Förtydligande hur uppföljningen av styrdokumentet ska ske.  
-  

Miljöförvaltningen skickar också med förslag till redaktionella ändringar. 

  

Miljö- och konsumentnämnden behöver också, som en konsekvens av planen, 

senast 2019 inventera eget behov av laddinfrastruktur vid de anläggningar som 

förvaltningen nyttjar. Detta ska redovisas till Lokalförsörjningsnämnden under 

året.  

Miljöförvaltningen har två närliggande P-platserna med elladdplats, Nornan och 

Bäckängsgymnasiet. 
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Miljöförvaltningen föreslår att förvaltningarnas redovisning, som ligger som 

första åtgärd, ska ske innan 2018 utgång. Vi redovisar vårt behov just nu 

integrerat i denna skrivelse.  

 

För Miljöförvaltningens del, liksom många andra förvaltningar äger vi inte 

själva bilar, utan nyttjar bilpoolen och dess parkering liksom Borås Kommuns 

Parkerings AB:s offentliga parkeringar även för bilpoolsbilar. Ibland nyttjas 

poolbilarna en heldag men ställs närmre våra lokaler en stund mitt på dagen. De 

offentliga parkeringarna bör byggas ut med laddstolpar för att i framtiden 

kunna nyttjas av anställdas eller besökares fordon. Därför är det önskvärt att 

Borås Kommuns Parkerings AB:s uppdrag att planera utbyggnad tidigare läggas 

till 2019 och att laddstolpar finns vid dessa. Exempelvis i närheten till 

Stadshuskvarteret.  

I förslaget Plan för laddinfrastruktur för elfordon står att alla bolag ansvarar för att 

inventera och bygga ut laddinfrastruktur där det bedöms lämpligt.  

På samma sätt bör uppdrag att ”påbörja utbyggnad” läggas till i dokumentet 

gällande resterande fastigheter. Idag står det enbart att ”planering av utbyggnad” 

ska ske senast 2020 men handlingsplanen sträcker sig till 2022. I Energi- och 

klimatstrategin finns utpekat att Borås Elnät AB ansvarar för att installera 

laddstolpar.  

 

Kommunstyrelsen bör förtydliga hur uppföljningen kommer att ske så att 

arbetet hålls levande. Lämpligen läggs uppföljningen i Stratsys tillsammans med 

uppföljning av ordinarie verksamhet för att underlätta att uppdragen integreras i 

ordinarie verksamhetsuppföljning och budgetarbete.  

 

Redaktionella ändringar som önskas i dokumentet är;  

-  på s. 3 ”Energi – och klimatstrategin har beslutat att Borås ska vara en ledande 
miljökommun” bör ändras till ” Kommunfullmäktige har 2015 i Borås Stads 
Energi- och klimatstrategi beslutat att Borås ska vara en ledande miljökommun”.  

 

- På s. 3”Borås Stads organisation bör minska sina klimatutsläpp” bör ändras till 
att ”Borås Stad ska minska klimatutsläppen från sin verksamhet”.  

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Tillstyrker 

I planen för laddinfrastruktur har Samhällsbyggnadsnämnden tilldelats ett 

uppdrag att i kommande översyn av ”Borås Stads parkeringsregler” integrera 

åtgärder som stimulerar till etablering av laddplatser. Mot bakgrund av den 

snabba tekniska utvecklingen av elfordon ser nämnden i sin roll i 

samhällsbyggnadsprocessen möjligheter att redan i nuläget stimulera till 

etablering av laddplatser. 

 

Servicenämnden 
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Tillstyrker.  

Nämnden vill dock påtala att det är önskvärt med en tidigareläggning av de 

punkter som finns angivna under rubriken ”Uppdrag”. Detta för att kunna 

möta uppställda miljökrav. 

Sociala omsorgsnämnden 

Tillstyrker 

Sociala omsorgsnämnden är positiv till upprättat förslag till Plan för 

laddinfrastruktur för elfordon. Inom flera av Sociala omsorgsförvaltningens 

verksamheter finns behov av bil bland annat inom kommunal hälso- och  

sjukvård och boendestöd. Sociala omsorgsförvaltningen har i nuläget 

leasingavtal om 51 bilar, varav 39 fordon drivs på gas/bensin, 10 diesel och 2 

bensin. Att möjliggöra laddning av elfordon skulle ge möjlighet till 

miljövänligare transporter, vilket i sin tur skulle minska Sociala 

omsorgsnämndens klimatkompensationsavgift.  

Borås vision för 2025 säger att Borås Stad ska arbeta för en hållbar utveckling 

där de ekologiska, sociala och ekonomiska dimensionerna samverkar. Inom 

visionsmålet Goda resvanor och attraktiva kommunikationer, ingår strategin 

”Vi stimulerar miljövänliga resvanor och transportsystem med nya tekniska 

lösningar.” Borås ska vara en ledande miljökommun. Borås Stad har stora 

möjligheter att påverka de lokala klimatutsläppen och kan därmed bidra till 

minskade klimatutsläpp och vara en förebild. En plan för laddinfrastruktur för 

elfordon ligger i linje med visionen.  

 

Stadsrevisionen 

Avstår från yttrande 

Tekniska nämnden 

Tillstyrker 

Vård- och äldrenämnden 

Tillstyrker 

Vård- och äldrenämnden är positiv till upprättat förslag till Plan för 

laddinfrastruktur för elfordon. Det finns ett stort behov av bilar i Vård- och 

äldrenämndens verksamheter, då många brukare och patienter bor i 

landsbygdsområden. I landsbygdsområden finns idag endast möjligheter att 

tanka diesel eller bensin, vilket har negativ klimatpåverkan. Att möjliggöra 

laddning av elfordon skulle ge möjlighet till miljövänligare transporter, vilket i 

sin tur skulle minska Vård- och äldrenämndens klimatkompensationsavgift. 

Vård- och äldrenämnden tillstyrker förslag till Plan för laddinfrastruktur för 

elfordon. 

 

Överförmyndarnämnden 

Tillstyrker 
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Överförmyndarnämnden ställer sig positiv till upprättat förslag. En sådan plan 

ligger i linje med Borås Stads vision om att Borås ska vara en ledande 

miljökommun. 

 

 

Bolag och Råd 

 

AB Bostäder 

Har inte svarat. 

AB Sandhultsbostäder 

Har inte svarat. 

AB Toarpshus 

Har inte svarat. 

Borås Djurpark AB 

Tillstyrker 

Borås Elnät AB 

Tillstyrker. 

Borås Energi och Miljö AB 

Tillstyrker. 

 

Borås Kommuns Parkerings AB 

Varken tillstyrker eller avstyrker. 
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BoråsBorås TME AB 

Har inte svarat. 

Fristadbostäder AB 

Tillstyrker. 

Vi byggde laddinfrastruktur i Fristad 2016 med pengar från Klimatklivet. 

Laddstolparna i Fristad är offentliga, vilket inte kostar något extra, men finns på 

max 400 m gångavstånd för ca 85% av våra hyresgäster. Vi ser inte behov i 

Fristad av ytterligare utbyggnad de närmste 2 åren. Däremot saknar vi ibland 

laddmöjligheter när vi besöker Borås med våra laddbilar. 

 

Viskaforshem AB 

Tillstyrker. 
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      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-09-20 
 

 
§ 164   Dnr KS 2017-00747 028 

Svar på motion av Anethe Tolfsson (S): Borås Stad ska inte 
samarbeta med och subventionera gym som inte aktivt tar avstånd 
från droger och doping 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 112, sid B 2033) 
 
Anethe Tolfsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-15 lämnat in 
förslaget att Borås Stad inte ska samarbeta med och subventionera gym som inte 
aktivt tar avstånd från droger och dopning.          
Motionen har diskuterats med berörda på Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
folkhälsoenhet, vilka ställer sig positiva till motionen.    
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-20, § 359 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Bifalla att Borås Stad reglerar att en förutsättning för att få friskvårdsbidrag för 
avgifter för att gå på ett gym, är att det gym som medarbetaren valt kan visa att det 
samverkar mot droger och dopning.  
Motionen förklaras i övrigt besvarad.  
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Anethe Tolfsson (S) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag. 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Bifalla att Borås Stad reglerar att en förutsättning för att få friskvårdsbidrag för avgifter för att 
gå på ett gym, är att det gym som medarbetaren valt kan visa att det samverkar mot droger och 
dopning.  
 
Motionen förklaras i övrigt besvarad.  
 
Vid protokollet 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 september 
2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
Leila Pekkala (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel  
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 Kommunfullmäktige 

 

Svar på motion av Anethe Tolfsson (S): Motion: Borås 

Stad ska inte samarbeta med och subventionera gym 

som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning. 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Att bifalla att Borås Stad reglerar att en förutsättning för att få friskvårdsbidrag 

för avgifter för att gå på ett gym, är att det gym som medarbetaren valt kan visa 

att det samverkar mot droger och dopning.  

Motionen förklaras i övrigt besvarad.  

Sammanfattning 

Anethe Tolfsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-15 

lämnat in förslaget att Borås Stad inte ska samarbeta med och subventionera 

gym som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning.          

Motionen har diskuterats med berörda på Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

folkhälsoenhet, vilka ställer sig positiva till motionen.    

Ärendet i sin helhet 

Anethe Tolfsson har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2017-11-15 

lämnat in förslaget att Borås Stad inte ska samarbeta med och subventionera 

gym som inte aktivt tar avstånd från droger och dopning.          

Borås Stad är en arbetsgivare som vill uppmuntra en aktiv livsstil, bland annat 

genom ett friskvårdsbidrag och aktiviteter via personalklubben Merkraft. Det är 

fullt rimligt att de gym och anläggningar som indirekt får stöd av Borås Stad 

genom att medarbetare använder sitt friskvårdsbidrag på anläggningen eller att 

personalklubben anordnar riktade aktiviteter till sina medlemmar, tar ansvar för 

att motverka droger och doping i vårt samhälle. 

 

Personalklubben har sedan flera år tillbaka arbetat för att de gym och 

träningsanläggningar som klubben samarbetar med också ska vara del av 

folkhälsoenhetens arbete Borås Gym i samverkan. Men det har inte tidigare 

funnits någon begränsning av vilka gym och träningsanläggningar som 

medarbetarnas friskvårdsbidrag kan användas på.  
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Borås Gym i samverkan - hur fungerar samarbetet och vad innebär det 

för ett gym att vara med?  

För att motverka användandet av dopningpreparat har gymmen i Borås initierat 

ett samarbete mellan träningsanläggningarna. Samarbetet har resulterat i en 

överenskommelse mellan parterna och som medlem i nätverket förbinder sig 

gymmen att:  

 Utbilda sin personal kring doping 

 Delta vid minst hälften av årets ca fyra möten 

 Upprätta avtal med kund och anmoda kund vid misstanke om 

användning av dopningspreparat.  

Borås Stads folkhälsoenhet anordnar årligen kostnadsfri kompetensutbildning 

utifrån nätverkets behov och önskemål. Nätverksträffarna syftar till att 

diskutera hur arbetet för en dopningsfri miljö går och vad det innebär. Vid 

dessa möten närvarar även representanter för Borås Stad och Polisen. Den 

tredje punkten innebär att träningsanläggningen förbinder sig att genom 

informationsmaterial och på annat sätt informera kunden om riskerna med att 

använda doping och liknande preparat. Vid misstanke om användning ska 

gymmet anmoda kunden att göra en provtagning på Borås Stads 

missbruksenhet Cedern. Kostnaden för denna provtagning står Borås Stads 

folkhälsoenhet för. Genom att folkhälsoenheten tar kostnaderna för 

kompetensutbildning och provtagning tillkommer inga stora kostnader för 

träningsanläggningen utöver frigörande och betalning av tid för deltagande vid 

nätverksmöten och kompetensutbildning. Detta innebär att ingen anläggning 

kan anses exkluderas utifrån storlek. För att ta del av överenskommelsen i sin 

helhet se bilaga 1 och för avtal med kund se bilaga 2. 

 

Hur kan en styrning av Borås Stads friskvårdssatsningar gå till i 

praktiken? 

Hantering och utbetalning av friskvårdsbidraget sker centralt. En förändring av 

arbetssätt behövs för att efterleva motionen. Det skulle kunna se ut så här: 

Folkhälsoenheten och den centrala funktionen tar fram rutin för årlig 

uppdatering av vilka anläggningar som är med i samarbetet. Underlaget för 

utbetalning av friskvårdsbidrag uppdateras så att det är möjligt för 

medarbetaren att markera om träningsanläggningen är med i Borås Gym i 

samverkan eller om träningsanläggningen ligger utanför Boråsområdet och 

därmed arbetar på annat sätt för att motverka dopning. Flera av våra 

kranskommuner har liknande samarbetsformer som Borås Gym i samverkan och 

det finns även nationella alternativ för att främja en dopningsfri träningsmiljö.  

 

Om friskvårdsbidraget används på en träningsanläggning i Borås som är 

medlem i nätverket så sker ingen förändring för medarbetaren. Om 

anläggningen ligger utanför Boråsområdet så får medarbetaren istället styrka 

träningsanläggningen arbetar för att motverka dopning. 
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För personalklubbens del handlar det om att tillsammans med folkhälsoenheten 

förbättra rutinerna för att möjliggöra en årlig uppdatering av aktuella 

medlemmar i Borås Gym i samverkan.  

 

Detta kräver inte en orimlig insats från vare sig träningsanläggningen, den 

enskilda medarbetaren eller den centrala funktionen som hanterar handläggning 

och utbetalning av friskvårdsbidrag. Men det lyfter fram det goda arbete som 

folkhälsoenheten driver tillsammans med Polisen och engagerade 

träningsanläggningar för att främja en dopningsfri träningsmiljö. För Borås 

Stads del skulle detta vara ett sätt att bidra till en god folkhälsa för medarbetare 

och invånare i Borås Stad.  

 

Beslutsunderlag 

1. Överenskommelse Borås Gym i samverkan för en dopningsfri miljö 2017 

2. Avtalsbrev doping 2017   

 

 

Ulf Olsson 

Kommunalråd 

   Per Olsson 

   Avdelningschef 

 



      PROTOKOLLSUTDRAG 
    Sammanträdesdag 

     2018-09-20 
 

 
 
 
 
§ 163   Dnr KS 2018-00537 1.2.2.2 

Revidering av reglementen för Fritids- och folkhälsonämnden, Vård- 
och äldrenämnden samt Sociala omsorgsnämnden 
(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2018, nr 111, sid B 2022) 
 
I Borås Stads budget 2018 framgår förändringar för Sociala omsorgsnämnden, 
Vård- och äldrenämnden samt Fritids- och folkhälsonämnden. Dessa förändringar 
kräver revidering av nuvarande reglementen.  
En rutin som tydliggör gränsdragningen mellan Sociala omsorgsnämnden och 
Vård- och äldrenämnden kommer att tas fram av ansvariga förvaltningar.  
I samband med dessa förändringar upphör Kommunstyrelsen beslut 2006-01-09, 
§ 27, Gränser och ansvarsområden för kommundelsnämndernas äldreomsorg, 
Socialnämndens handikappomsorg resp. individ och familjeomsorg att gälla.     
 
Kommunstyrelsens beslut 2018-08-20, § 360 
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 
Anta reviderade reglemente för Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden 
samt Fritids- och folkhälsonämnden i enlighet med upprättade förslag: 
Reglemente för Borås Stads Vård- och äldrenämnd  
Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnd 
Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnd 
Kommunstyrelsens beslut 2006-01-09, § 27, upphör att gälla.    
 
 
Kommunfullmäktige 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
Anta reviderade reglemente för Vård- och äldrenämnden, Sociala omsorgsnämnden samt Fritids- 
och folkhälsonämnden i enlighet med upprättade förslag: 
 
Reglemente för Borås Stads Vård- och äldrenämnd  
Reglemente för Borås Stads Sociala omsorgsnämnd 
Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnd 
 
Kommunstyrelsens beslut 2006-01-09, § 27, upphör att gälla.    
 
 
  



 2018-09-20 2 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vid protokollet 
 
 
Göran Björklund 
 
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens digitala anslagstavla den 27 september 
2018 
 
 
Per-Olof Höög (S) 
 
 
Leila Pekkala (S)  Falco Güldenpfennig (KD) 
 
 
Rätt utdraget betygar: 
 
 
Maimu Seppel 
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§ 421 Dnr KS 2014-00405 609 

Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-
2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppföljning av ungdomspolitisk handlingsplan 2016 läggs till handlingarna.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige tog beslut om gällande ungdomspolitiskt program och 
plan 2016-01-28. Det ungdomspolitiska programmet ska revideras senast 2019 
och den ungdomspolitiska handlingsplanen skulle senast ha följts upp och 
reviderats under 2017. I och med omorganisationen 2017 har stadsdels-
nämnderna, där de nämns, redovisat de aktiviteter som är kopplade till 2016 
och för aktiviteterna 2017 görs uppföljningen på respektive ansvarig nämnd. På 
grund av vakant tjänst har uppföljningen dröjt och arbetet startade först 2018. 

En sammanfattande rapport av nämndernas redovisning finns som en bilaga i 
ärendet. 

I den ungdomspolitiska handlingsplanen har det funnits stor variation på hur 
aktivisterna har varit formulerade. Därför kommer fem av sex aktiviteter i 
handlingsplan 2016-2017 att konkretiseras ytterligare och ta ny form i 
kommande planer.  

 

Beslutsunderlag 

1. Beslutsförslag, Uppföljning av ungdomspolitisk plan 2016-2017 

2. Skrivelse, Uppföljning av ungdomspolitisk plan 2016-2017 

3. Rapport, Uppföljning av ungdomspolitisk plan 2016-2017 

4. Handlingsplan, Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-2017 

5. Inkommen uppföljning, Arbetslivsförvaltningen, 2018-09-06 

6. Inkommen uppföljning, Miljö- och konsumentnämnden, 2018-05-29 

7. Inkommen uppföljning, Kulturnämnden, 2018-05-24 

8. Inkommen uppföljning, Fritids- och folkhälsonämnden, 2018-05-22 

9. Inkommen uppföljning, Sociala omsorgsnämnden, 2018-05-16 

10. Inkommen uppföljning, Arbetslivsnämnden, 2017-02-23 

11. Inkommen uppföljning, Stadsdelsnämnden Norr, 2016-12-22 

12. Inkommen uppföljning, Stadsdelsnämnden Väster, 2016-12-01 

13. Inkommen uppföljning, Stadsdelsnämnden Öster, 2016-11-23 

14. Inkommen uppföljning, Utbildningsnämnden, 2016-09-22  
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Uppföljning av Ungdomspolitisk handlingsplan 2016-2017 

Inledning  

I visionen Borås 2025 lyfts barn och unga fram som ett strategiskt målområde. 

Borås Stads ungdomspolitiska program med handlingsplan syftar till att ge en 

samlad bild kring kommunens viljeriktningar och ambitioner när det gäller 

ungdomspolitiken och utgår från ungas egna uppfattningar. Ett 

kommunövergripande program med tidsatta åtgärder ska underlätta Borås 

strävan om att ta ett gemensamt ansvar för unga. 

 

Kommunfullmäktige tog beslut om gällande ungdomspolitiskt program och 

plan 2016-01-28. Det ungdomspolitiska programmet ska revideras senast 2019 

och den ungdomspolitiska handlingsplanen skulle senast ha följts upp och 

reviderats under 2017. I och med omorganisationen 2017 har 

stadsdelsnämnderna, där de nämns, redovisat de aktiviteter som är kopplade till 

2016 och för aktiviteterna 2017 görs uppföljningen på respektive ansvarig 

nämnd. På grund av vakant tjänst har uppföljningen dröjt och arbetet startade 

först 2018. 

Nedan följer en sammanställning av nämndernas redovisning av vad som gjorts 

och hur arbetet har gått tillväga. Notera att vissa uppföljningar har 

sammanfattats något och hänvisar därför, vid intresse, till respektive nämnds 

redovisning i sin helhet; se bifogade dokument. För att läsa den 

ungdomspolitiska handlingsplanen i sin helhet; se bifogat dokument. 

 

1 Uppföljning av handlingsplan 2016-2017  

 

 Löpande utbilda personal i Borås Stad om barns rättigheter 

Syfte: öka kunskap om barns rättigheter och säkerställa barnperspektivet. 

Ansvar: Kommunstyrelsen 

Under stadsdelsorganisationens tid anordnades två utbildningstillfällen per år, 

ett per halvår. Personal inom samtliga förvaltningar har haft möjlighet att 

anmäla sig och intresset har varierat från förvaltning till förvaltning. Under 2017 

har inga utbildningstillfällen erbjudits på grund av vakant tjänst som 

ungdomsstrateg, tjänsten tillsattes augusti 2017.  

 

 Öka möjligheterna till delaktighet och inflytande för unga 
med funktionsnedsättning 

Syfte: Se till att alla unga har lika stora möjligheter till delaktighet och inflytande 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden 

 

Kommunstyrelsen 
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För att kunna öka möjligheterna för delaktighet och inflytande för unga med 

funktionsnedsättning så måste det göras utifrån relevant och uppdaterad 

information om nuläget för gruppen. Det framgår i Utbildningsnämndens 

redovisning, se nedan, att vi har liten/ingen kunskap om ungdomar med 

funktionsnedsättning i Borås Stad.  I och med genomförandet av LUPP, Lokal 

uppföljning av ungdomspolitiken, 2017 upptäcktes att ungdomar på våra 

särskolor, per automatik, inte fick frågan om att medverka i enkäten. Att 

ungdomar utesluts ur undersökningar ligger inte i linje med det inkluderande 

arbete som kommunen ska bedriva. Utifrån det gjordes en pilotomgång med att 

genomföra Lupp-enkäten i både grundsärskolan och gymnasiesärskolan och 

därmed startar ett arbete kring hur vi kan inkludera gruppen i olika 

undersökningar. Efter samtal med Bergslenagymnasiet och 

Viskastrandsgymnasiet framkommer att vissa elever inte kan genomföra 

enkätundersökningar, där föredras istället intervjuer medan andra kan svara på 

enkäter med vissa justeringar som begränsat antal frågor och svarsalternativ. 

 

Stadsdelsnämnderna Öst och Norr 

I grundsärskolan görs numera en anpassad skolklimatundersökning som tagits 

fram i samverkan mellan Utvecklingsenheten och rektorer för grundsärskolan. 

Ett samarbete med Borås Konståkningsklubb har gett grundsärskolans elever 

nya möjligheter att utöva konståkning och för en del att överhuvudtaget kunna 

vara på isen genom projekt ”No Fall”. Grundsärskolans elever har också fått 

plats i Erikslundskolans elevråd. AST uttolkas numera i Borås som ”Alla 

skolors tillgänglighet”. Att skolan väsentligt ökat sin förmåga att bemöta elever i 

svårigheter skapar goda möjligheter för inflytande och delaktighet.  

Kommungemensamma råd för ökat inflytande för alla elever och 

vårdnadshavare har tagits fram och implementerats på skolorna. Även detta 

gynnar förstås även elever med funktionsnedsättningar. 

 

Varje år genomför område Fritid, i Stadsdelsförvaltningen Öster, en 

mötesplatsenkät. Av de ungdomar som svarat har 14 procent uppgett att de har 

funktionsnedsättning. Stadsdelsförvaltningen Öster driver öppen verksamhet 

och kan därmed inte särskilja dessa ur besöksgrupperna. De ungdomar som 

uppger att de har funktionsnedsättning tar således del av de olika aktiviteter och 

mål som strävar mot ökat brukarinflytande. 

 

Brämhults fritidsgård har lockat till sig särskilt många besökare till sin öppna 

fritidsgårdsverksamhet med anledning av att särskolan bedriver verksamhet i 

deras lokaler dagtid.  Detta innebär att ungdomarna känner sig trygga att 

återvända dit på fritiden. 

 

Stadsdelsnämnden Väst  

På fritidsgårdarna är frågan om ungdomars delaktighet en högt prioriterad fråga 

men det finns utrymme för förbättring. Arbetet sker på flera sätt då inflytande 

kan ske på många olika nivåer. Fritidsgårdarnas lokaler är anpassade till 

funktionshindrade och personalen försöker kommunicera på ett sätt som är 
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anpassad för varje individ.  

 

I all verksamhet såsom fritidsgårdar/badresor/barnkoloni efterfrågas 

besökarnas åsikter i hög utsträckning. I gårdarnas mötesplatsenkät 2015 anger 

74 procent av de svarande att personalen uppmuntrat dem till att komma med 

idéer och förslag när det gäller verksamheten samtidigt som 22 procent svarar 

att de har någon typ av funktionsnedsättning (inkl. dyslexi, ADHD m.m.). 

 

Utbildningsnämnden 

Inom förvaltningen pågår ett väl fungerande kontinuerligt arbete för att skapa 

förutsättningar för elever med olika typer av funktionsnedsättningar att vara 

delaktiga i och ha inflytande över sin skolsituation. Elever med 

funktionsnedsättningar har precis som alla andra elever möjligheter att delta i 

enkätundersökningar och olika typer av inflytandeforum, men ibland krävs 

anpassningar för att de ska kunna delta på lika villkor. 

 

Några områden har identifierats som behöver stärkas. Det gäller framförallt att 

säkra att information om elevens funktionsnedsättning överförs mellan olika 

verksamheter såväl internt inom kommunens verksamhet som externt till t.ex. 

Arbetsförmedlingen, att stärka personalens kompetens i att uppmärksamma 

elever med funktionsnedsättningar och att informera och stödja elever med 

utländsk härkomst om vad en funktionsnedsättning innebär och vilka 

rättigheter eleven har. Dessutom behöver verksamheterna fortsätta arbetet med 

att stärka och utveckla de inflytandeforum som idag finns för elever med 

funktionsnedsättningar.  

 

 Samla och sprida information om utbildning och arbete, 
fritid och kulturliv, hälsa och möjligheter till inflytande till 
unga i grundskolans senare del och gymnasiet 

Syfte: Göra satsningar för barn och unga kända och tillgängliga 

Ansvar: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kultur-, Arbetslivs- och 

Sociala omsorgsnämnden och Miljö- och konsumentnämnden.  

 

Fritids-och folkhälsonämnden 

 Projektkontoret För unga 16-25 år där man kan få stöd och inspiration 

om utbildningar, jobb, volontärutbyten m.m.  

 Ungdomsutbyten: T ex EVS, utbyten görs mellan ungdomsgrupper från 

olika länder i Europa. Utbytet har ett tema som är relevant för ungas 

vardag, det kan till exempel handla om ungdomskultur, miljöfrågor eller 

fördomar.  

 Utbildningar: Elevdemokrati på grundskolors högstadier Under 2016 

genomfördes flera utbildningar på högstadier i samarbete mellan 

ungdomssamordnare på stadsdelarna och Borås Stads ungdomsstrateg. 

Samtliga feriearbetare inom Mötesplatser och Öppen 
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ungdomsverksamhet Från tre till fem dagars utbildning av feriearbetare 

i ämnen som normkritiskt ledarskap, barnkonvention och 

trygghetsskapande förhållningssätt.  

 Ungdomsledarutbildningar: Boosta Borås, ungdomsledarutbildning på 

Brygghuset som syftar till att förbättra, stärka och höja någon/några 

unga boråsare mellan 16-29 år. Dessutom finns även en 

ungdomsledarutbildning inom Öppen ungdomsverksamhet: ULU. 

Unga i gymnasieåldern får möjlighet att utveckla och stärka sitt 

ledarskap genom ökad teoretisk kunskap i kombination med praktik. 

 Föreningslivet: Föreningsenheten har under 2016-2017 informerat 

föreningslivet om bidrag till särskilda insatser i socialt utsatta områden, 

varit medarrangörer till en föreläsning om dopning, samlat föreningar 

och pratat om jämställdhet och jämlikhet. Dessutom samverkat med 

SISU om värdegrundsfrågor i föreningslivet och Arbetslivsförvaltningen 

om projektet "Sports for You" som samlar ungdomar för spontanidrott. 

 

Kulturnämnden 

Barn och unga är en prioriterad grupp för Kulturnämnden. Arbetet med kultur 

för målgruppen utvecklas ständigt. Barn och unga är inte någon homogen 

grupp varför olika riktade insatser behövs. Kulturnämndens informationsarbete 

är en viktig del av verksamheten. Detta arbete utvecklas kontinuerligt och 

anpassas efter förändringar som sker såväl i det inre som utåtriktade arbetet. 

Från nämndens olika institutioner marknadsförs arrangemangen genom sociala 

medier (Facebook och Instagram), hemsidan boras.se, boras.com samt utskick 

till skolor, bibliotek, mötesplatser, fritidsgårdar, personliga utskick till barn och 

föräldrar. Dessutom sker affischering på olika platser där barn, föräldrar och 

ungdomar rör sig samt runt om i staden på offentliga platser.  

Samarbeten sker i dialog med institutioner och föreningar som har barn och 

unga i sin verksamhet. Ungas inflytande över kulturverksamheten är mycket 

viktig för vår verksamhet. Vi har med detta i all vår planering även om 

variationen av inflytande för respektive arrangemang är stor. Detta arbete bör 

utvecklas ytterligare. Då Kulturförvaltningen inte haft någon anställd 

kommunikatör under större delen av 2016-2017 har detta påverkat spridningen 

av information till berörda grupper negativt då ingen har det övergripande 

ansvaret för strategier kring kommunikation och målgruppsarbete. 

 

Miljö- och konsumentnämnden 

Borås Stad arbetar kontinuerligt med att förbättra livsmiljön för barn och unga. 

Miljökrav i upphandling av mat, införande av Grön Flagg i förskolor och 

skolor, och kemikalieinventering av skolmiljön är några exempel på det arbete 

som görs för att förbättra livsmiljön. Grön Flagg är skolornas ansvar, men den 

påverkar barn och ungdomar i att det finns fokusområden i 

utbildning/beteendeförändring inom miljö. Miljöförvaltningen är även med i 

samarbetsorganisationen Borås Rent och snyggt, och bidrar till att 
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Skräpplockardagarna genomförs i skolorna runt om i Borås (maj månad varje 

år), dvs. barnen får plocka skräp och inse att inget försvinner.  

 Under 2017 hade föreläsningar, workshops, aktiviteter, rådgivning 

genomförts och besökare fått möjlighet att diskutera hållbar livsstil, 

stadsutveckling, hållbart resande, klimat, miljö och energi. Både 

permanenta och tillfälliga mötesplatser hade skapats där 

hållbarhetsfrågor stått i fokus. Några exempel på olika forum är 

Orangeriet, Skördefesten 2017, Kretsloppsveckan 2017, Bomässan 

2017, Earth Hour, SM-veckan 2017 och aktiviteter under temat Globala 

Borås med Agenda 2030-målen i fokus. Aktiviteterna har vänt sig till en 

bred målgrupp där även barn och unga ingår. 

 Grön flagg: En andel om 85 procent, av förskolor, grundskolor och 

gymnasieskolor i Borås Stad, var till och med augusti 2017 anslutna till 

Grön Flagg. Detta kan jämföras med år 2012, då 16 procent var 

anslutna. Med 85 procent ligger Borås på topp fem i Sverige avseende 

andel anslutna förskolor och skolor. Grön Flagg innebär systematiskt 

arbete med miljö utifrån olika temaområden och all personal på 

skola/förskola samt barn och ungdomar är med och deltar.  

 KRAV-certifiering: Samtliga kök inom förskola, skola, gymnasieskola 

och äldreomsorg KRAVcertifierades under 2017. Det innebär en 

garanterad lägsta inköpsnivå av ekologiska livsmedel på 25 procent 

(under 2017 utgjorde ekologiska livsmedel 30 procent av inköpen inom 

Borås Stad). Förutom ekologisk mat i köken ska KRAVcertifieringen 

garantera att inga genmodifierade livsmedel eller rödlistad fisk serveras i 

verksamheterna. I samband med KRAV-certifieringen sprids 

information om KRAV-märkning till skoleleverna.  

 Kemikalieinventering: Mellan 2015-2017 hade 21 av kommunens 92 

förskolor inventerats med avseende på material och leksaker som kan 

innehålla skadliga kemikalier. Förskolepedagoger och förskolechefer 

hade under 2017 följt med på sex stycken inventeringar och fått 

fördjupad rådgivning och information som en förlängning på den 

miljöutbildning som förskolepersonal deltog i under 2015-2016. 

Information om kemikalieinventeringen och ”plastbantning” har sedan 

spridits till förskolebarnen.  

 Ökad medvetenhet om matsvinn: Tre uppmärksammade och 

framgångsrika projekt för minskat matsvinn inom kostorganisationen 

har lett till framtagande av handlingsplan för minskat matsvinn. 

Handlingsplanen innebär ett systematiskt arbetssätt för minskat 

matsvinn och styrdokumentet uppdateras årligen. Delaktigheten från 

elevernas sida är stor. Eleverna har mätt tallrikssvinnet dagligen. 

Resultatet av matsvinnet har skrivits upp och ska motivera eleverna till 

att tänka efter hur mycket mat de tar nästa gång. 
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Sociala omsorgsnämnden 

Sociala omsorgsförvaltningen har arbetat framför allt med två projekt som 

ligger i linje med punkten. Jämlik hälsa är ett projekt som pågått under 2016 

och 2017 där Sociala omsorgsförvaltningen har haft som mål att deltagarna i 

projektet ska uppleva en ökad hälsa, att Sjuhäradshallen ska bli en 

hälsofrämjande mötesplats samt att inkludera målgruppen i samhället genom 

idrott och genom samvaro kring idrott och hälsa. Målgruppen har inte specifikt 

varit ungdomar i grundskolans senare del och gymnasiet, men dessa har varit 

inkluderade.  

Under 2016 och 2017 har Sociala omsorgsförvaltningen även utvecklat och 

drivit ”Schysst kompis”. Projektet riktar sig till ungdomar inom 

lägerverksamheten och syftar till ökad självkänsla som är en förutsättning för 

inflytande. 

 

Arbetslivsnämnden 

Arbetslivsnämnden har genomfört informationsinsatser för att föra ut 

information om feriejobb på våra utpekade socialt utsatta stadsdelar, i syfte att 

fler som tidigare inte sökt feriejobb ska få den möjligheten. Dessutom jobbar 

Arbetslivsförvaltningen tillsammans med Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoteam för att minska avbrotten från 

gymnasieskolorna, och i den mån eleven ändå gör avbrott direkt erbjudas 

aktiviteter inom Jobb Borås.  

 

Arbetslivsförvaltningen har ett uppsökande och informerande arbete för 16-19 

åringar som inte studerar på gymnasiet, i syfte att erbjuda aktiviteter och 

motiverande arbete för att återgå i studier. Målgruppen kan dessutom erbjudas 

ungdomsanställningar som kan ses som en betald praktik i syfte att motivera 

aktivitet istället för passivitet med målet att närma sig arbetsmarknaden, och 

återfå studiemotivation. 

 

 

 Hälsofrämjande insatser för unga som tar upp frågor som 
förväntningar, studieteknik och livsstil 

Syfte: Öka ungas kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan och stödja dem i 

att bli vuxna. 

Ansvar: Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 Föräldraskapsstöd: Folkhälsoenheten har nått ungdomar via föräldrar 

genom olika typer av föräldraskapsstöd, tonårskunskap och information 

om droger via DAGS- att prata oss samman åk 7,8 och 9, Cope Tonår, 

personliga brev vid ”kritiska tidpunkter som skolavslutning.  

 Unga kommunutvecklare: Unga kommunutvecklare är både ett 

feriearbete och en möjlighet till inflytande. Under 2016 genomfördes 
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fem olika uppdrag inom t ex våldsprevention och att kartlägga 

fritidsutbudet. För att sedan 2017 mynna ut i åtta olika uppdrag med 

bland annat fokus på trygghet, nedskräpning, våldsprevention och 

föräldraskapsstöd.  

 Projektet En kommun fri från våld – information till och av unga 

Utbildning av unga i våldsprevention genom 

ungdomsledarutbildningarna, EVS, via personal inom Öppen 

ungdomsverksamhet, kampanjer via sociala medier. Unga ledare har 

haft föreläsnings- och utbildningsuppdrag på konferenser, både lokalt 

och nationellt, och inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

för feriearbetare och personal.  

 Ledarakademin. Ett samarbete med Arbetslivsförvaltningen och 

föreningslivet för att stärka unga som framtidens ledare inom 

föreningslivet med inriktning på meningsfulla fritidsaktiviteter. Unga i 

åldern 16-21 får möjligheten att tillsammans med befintliga ledare och 

handledare bli aktiva ledare i föreningar.  

 

 

 Utreda möjligheterna till feriearbete på andra delar av året 
än sommaren 

Syfte: Att ge fler unga feriearbete och uppmuntra lärande utanför skolan 

Ansvar: Arbetslivsnämnden 

 

Arbetslivsnämnden 

Att erbjuda alla unga som slutar 9:an, mellan åk 1 och 2 samt mellan åk 2 och 3 

på gymnasiet fritt att få feriejobb när som under året, skulle dels motverka ett 

av grundsyftena med feriejobb, att ge en meningsfull sysselsättning under det i 

jämförelse långa sommarlovet, dels bli oerhört kostsamt. Alternativet att välja 

ut, eller lotta ut några få feriejobb under andra delar av året är heller inget 

alternativ som nämnden tycker är bra. Arbetslivsnämnden ser därför inga 

möjligheter att införa feriejobb på andra delar av året än under sommarlovet. 

 

 Utveckla det normkritiska och inkluderande arbetet i 
fritidsverksamheten 

Syfte: ta bort hinder för ungas möjligheter till fritid och kultur. 

Ansvar: Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

 Chefs- och personalutbildningar inom Mötesplatser och Öppen 

ungdomsverksamhet: All personal, inklusive chefer, har gått 

grundutbildning i våldsförebyggande arbete. Flera av cheferna har gått 

utbildning med tillhörande handledning i jämställdhet och normkritik. 
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Många har deltagit i den utbildning Borås Stad har erbjudit, 

jämställdhetsutbildning och givetvis har alla tittat på filmerna om hbtqia 

och normkritik på sina APT. Alla har också deltagit i 

utbildningar/workshop i FN:s konvention om barnets rättigheter. 

 Ledarutbildningen ULU: Rättighetsbaserat ledarskap som bygger på 

våldsförebyggande teori med normkritisk och genusförändrande ansats. 

 Projektet Jämlik Hälsa har varit ett projekt under tre års tid, 2015-2018, 

som nu blivit ordinarie verksamhet i SISU Idrottsutbildarnas regi. 

Verksamheten syftar till att nå personer med funktionsnedsättning för 

att de ska få möjligheten till en bättre självupplevd hälsa genom att röra 

på sig och samtidigt finna gemenskap och att tillhöra ett sammanhang.  

 Utbildning av sommarpersonal och feriearbetare i normkritiskt 

förhållningssätt. Alla feriearbetare inom verksamheten Mötesplatser och 

Öppen ungdomsverksamhet har utbildats/deltagit i workshops om 

FN:s konvention om barnets rättigheter samt metoder för inkluderande 

och normkritiskt förhållningssätt.  

 RFSU: När ska vi snacka sex och relationer/Öppen 

ungdomsverksamhet Metodmaterialet ”När ska vi snacka sex och 

relationer” är till för att möjliggöra samtal om kropp, pubertet, sex, 

ömsesidighet och relationer utifrån ett lustfyllt och normkritiskt 

perspektiv. Materialet är riktat till ledare och unga inom fritids- 

verksamheter samt övriga yrkesverksamma som möter unga. Under 

2016 utbildades fritidsledare på ett urval enheter inom Öppen 

ungdomsverksamhet i metodmaterialet. I samband med utbildningen 

köptes material in till varje verksamhet som deltog i utbildningen. 

Under 2017 köptes ytterligare material in till alla verksamheter inom 

öppen ungdomsverksamhet. 

2 Slutsats  

I den ungdomspolitiska handlingsplanen har det funnits stor variation på hur 

aktivisterna har varit formulerade. Därför kommer fem av sex aktiviteter i 

handlingsplan 2016-2017 att konkretiseras ytterligare och ta ny form i 

kommande planer.  

Från och med 2019 kommer planen ta ny form. Istället kommer respektive 

nämnd arbeta utifrån resultatet i Lupp-undersökningen (Lokal uppföljning av 

ungdomspolitiken) och ta fram en egen plan utifrån det resultat som berör 

förvaltningen. Det ungdomspolitiska programmet kommer fortfarande visa den 

politiska viljeinriktningen men aktiviteterna i planerna ska tydligt ta 

utgångspunkt i ungas röster. Planen kommer löpa över en treårsperiod och den 

egna nämnden beslutar och äger sin egen plan. Kommunstyrelsen ansvarar för 
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uppföljning som sker efter 1,5 år och revidering vart tredje år där nästa Lupp-

resultat blir ett verktyg för att mäta framgången i respektive plan.   

 

 

 

 

Malin Yderhag 

Ungdomsstrateg 

 

 

 











    

 

 

   
 
 
Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2019 
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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 folkhälsostrateg 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 ändrades något till följd av Regeringens 

proposition 2017/18:249, God och jämlik hälsa – en utvecklad folkhälsopolitik. Det nya målet 

är ”att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 

hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”. 

Folkhälsopolitikens sektorsövergripande mål- och uppföljningsstruktur har omvandlats från 

elva till åtta målområden. 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 2019 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 

2019 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.  

 

Regionfullmäktiges budget 2019, med dess prioriterade mål och fokusområden, är det 

överordnade styrdokumentet och utgångspunkten för nämndens mål- och 

inriktningsdokumentet. En förbättrad folkhälsa är en viktig strategisk framtidsfråga för hela 

Västra Götaland. Förutsättningarna för bästa möjliga fysiska och psykiska hälsa på lika villkor 

påverkas av flera faktorer där arbete, utbildning, ekonomisk och social trygghet samt 

omgivande livsmiljöer är de mest grundläggande. 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. Den psykiska ohälsan ska minska, utanförskap 

och segregation ska brytas och kopplingen mellan utbildning och arbetsliv stärkas. 

Skillnaderna i livsvillkor och hälsa ska också minska. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

fokuserar på barn och unga med särskilt fokus på psykisk ohälsa och sjukdom, mest sjuka 

äldre samt personer med funktionsnedsättning.  

 

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.  



    

 

 

Borås Stads prioriteringar 
Stora delar av stadens folkhälsoarbete formas utifrån 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 och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

 

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

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

ligger en utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda 

livsvillkor. Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för folkhälsofrågorna och har i uppdrag att 

stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, som 

leder mot folkhälsomålet och dess målområden. Prioriterade grupper är barn, unga och äldre.  

 

I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån 

välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i Fritids- och folkhälsonämndens 

uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, 

områdesnätverken och de lokala nätverken för barn och unga som bas.  

 

En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp har inrättats för att säkerställa 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.  

 

Styrdokument av betydelse 

- WHO´s kriterier för en Säker och Trygg Kommun  

- Den nationella folkhälsopolitiken. 

- De regionala övergripande dokumenten i Västra Götaland enligt ovan 

- Borås 2025 Vision och strategi 

- Borås Stads budget  

- Borås Stads samverkansavtal med polisen  

- Borås Stads Program för Föräldraskapsstöd 

- Borås Stads Drogpolitiska program 

- Borås Stads välfärdsbokslut 

- samt övriga styrdokument såsom Program för ett integrerat samhälle, Barn- och 

ungdomspolitiskt program, Program för jämställdhetsintegrering, Program för ett 

tillgängligt samhälle med flera. 

 

Målområden i Vision 2025 

- Människor möts i Borås 

- Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

- Företagande växer genom samverkan 

- Livskraftig stadskärna 

- Medborgares initiativ gör landsbygden levande 

- Goda resvanor och attraktiva kommunikationer 

- Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 



    

 

 

Samverkansöverenskommelse mellan Borås Stad och Polisen 

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen 

med polisen. Den är treårig och 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  

 

I samband med omorganisationen har fler förvaltningar involverats och tar ansvar för olika 

samverkansområden. Fritids- och folkhälsoförvaltningen är fortsatt sammankallande, samordnande 

och har ett övergripande ansvar. Inom ramen för denna samverkan planeras föreläsningar, 

utbildningar och metodutveckling att genomföras inom de prioriterade områdena.  

 

Drogpolitiska programmet  

- 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 har beslutats årligen av Fritids- och folkhälsonämnden. Planen innehåller insatser 

för att minska offentlig alkoholkonsumtion, informationsinsatser mot cannabis och rökning samt 

stöd till föräldrar. Under 2019 planeras fortsatt kompetenshöjande insatser inom drogområdet för 

olika personalgrupper i kommunen. Nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö i Borås 

fortsätter och utvecklas. 

 

Program för föräldraskapsstöd 

För att lyckas med ett generellt och sammanhållet föräldraskapsstöd till föräldrar med barn 0-17 år 

krävs samverkan inom kommunens verksamheter men också mellan kommun, civilsamhället och 

andra organisationer. Borås Stad ska bibehålla och utveckla:  

- mötesplatser för hela familjen 

- öppna förskolor med geografisk spridning 

- förskolan och skolan (utvecklas) som arena för det generella föräldraskapsstödet 

- former för rådgivning för föräldrar 

- generella föräldrastödsprogram 

- stöd i parrelationer 

- stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 

 

Arbetet består av att samordna föreläsningar, föräldraskapskurser, utbildning i 

föräldramötesmetodik för förskolepersonal med mera. Det pågår ett utvecklingsarbete för att möta 

behovet av ett generellt föräldraskapsstöd som kan fungera som ett verktyg för att främja barns och 

ungas psykiska hälsa. På webben boras.se/foralder samlas kommunens stöd och aktiviteter för 

föräldrar och andra viktiga vuxna. 

 

WHO´s sju kriterier för en säker och trygg kommun: 

1. En infrastruktur baserad på medverkan och samarbete, ledd av en tvärsektoriell 

grupp som är ansvarig för främjande av säkerhet i sin kommun. 



    

 

 

2. Långsiktiga, varaktiga program omfattande båda könen och alla åldrar, miljöer och 

situationer. 

3. Program som riktas mot högriskgrupper och miljöer samt program som främjar 

säkerhet för utsatta grupper. 

4. Program som är grundade på tillgänglig forskning. 

5. Program som dokumenterar skadornas frekvens och orsak. 

6. Förfaringsätt för utvärdering för att bedöma sina program, process och effekten av 

förändringar. 

7. Fortgående deltagande i nationella och internationella Safe Community nätverk. 

Borås Stad har under hösten 2018 lämnat in en återansökan om att certifieras som en Säker och 

trygg kommun. Här ingår allt skadeförebyggande och trygghetsskapande arbete.  

 

Lokalt folkhälsoarbete i prioriterade områden 

För att arbeta med de prioriterade områdena finns flera heltidstjänster på Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, varav tre utvecklingsledare har som uppdrag att arbeta lokalt mot de tre 

prioriterade områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. I samband med omorganisationen fick 

Fritids- och folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag av Kommunfullmäktige att arbeta 

kommunövergripande med lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Resultatet av det 

har blivit att fler tjänstepersoner (flera med folkhälsovetenskaplig utbildning) har i uppdrag att 

arbeta med förebyggande och främjande insatser i en lokal kontext.   

 

I slutet av 2017 startade Kraftsamling Sjöbo, vilket är ett socialt investeringsprojekt med en 

förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte att vända en begynnande negativ trend och utveckla 

Sjöbo till en socialt hållbar stadsdel. Satsningen ska pågå i tre år. Under 2019 beräknas 

projektgruppen ta fram en genomförandeplan utifrån fakta, resultat från workshops och dialoger 

med invånare och verksamma aktörer, samt genomföra insatser utifrån plan. En del i satsningen 

innefattar ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019 där sex parter deltar: Borås Stad, 

Borås högskola, Science Park, Rise och Drivhuset och föreningen Hemgården. Avsikten är att 

etablera ett medborgarlabb, en kreativ fysisk mötesplats, där invånare, tjänstemän, företagare och 

föreningar kan testa och förverkliga idéer som ger social nytta för individer och samhälle. Tjänsten 

som projektledare är placerad på folkhälsoenheten. Även denna person har en folkhälsovetenskaplig 

utbildning. 

 

Psykisk hälsa 

Inom området psykisk hälsa pågår sedan drygt ett år ett utvecklingsarbete. I arbetet ingår att 

tillsammans med verksamheterna ta fram verktyg och metoder för att arbeta förebyggande och 

främjande för att minska den psykiska ohälsan och stärka det som bidrar till en ökad psykisk hälsa. 

Vi vill ta initiativ till att utarbeta en systematisk modell för psykisk hälsa som kan spridas till 

verksamheterna. MHFA (Mental Health First Aid), första hjälpen till psykisk hälsa, har testats och 

vi vill tillsammans med berörda förvaltningar skapa en hållbar lösning för hur metoderna MHFA 

och YAM (Youth Aware of Mental health) kan spridas i Borås.  

 

Äldres hälsa  

Borås har tagit ett helhetsgrepp i frågor som rör äldres hälsa. Flera förvaltningar samverkar kring de 

behov som finns för att Borås ska vara en åldersvänlig stad. Vi har speciellt valt att lägga vikt vid 

följande områden som rör ett hälsosamt åldrande:  

- bibehålla ett socialt sammanhang 

- främja fysisk aktivitet 



    

 

 

- stödja kognitionen 

- främja måltiden och vikten av bra mat 

- minska användningen av alkohol och tobak 

- främja psykisk hälsa 

 

Välfärdsbokslut 

Totalt sett är hela välfärdsbokslutet ett bra exempel på att identifiera skillnader i hälsa ur ett 

jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv. Under 2019 kommer en ny rapport med 2018 års resultat 

som grund. I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och 

socioekonomiskt som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna 

följa folkhälsan i befolkningen över tid. Under hösten 2019 genomförs hälsoenkäten bland elever i 

årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Vidare pågår samtal för att kunna genomföra hälsoenkäten i 

antingen årskurs 5 eller årskurs 6. Allt för att få mer data kring hälsoläget i de yngre åldrarna.  

 

Övrigt 

Borås Stad deltar i flera nationella och internationella nätverk inom folkhälsoområdet såsom ECAD 

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

strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



    

 

 

Gemensam folkhälsobudget för verksamhetsåret 2019 

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  ?   

Folkhälsotjänst,  
- lön (inkl. lönebikostnader) 

1 123,5 693,0   

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

 81,0   

Folkhälsoinsatser 1 554,4 3 066,0**   

Totalt                               2 677,9 3 840,0   

     

Trygghetsskapande och 
brottsförebyggande 

180,0    

Borås rent och snyggt 60,0    

Nätverk brottsofferstöd 20,0    

Metodutveckling 60,0    

Grannsamverkan 20,0    

Övrigt 20,0    

     

     

Skadeförebyggande 140,0    

Trafiksäkerhet åk 5 50,0    

Första hjälpen åk 5 50,0    

Barnsäkerhetsmaterial 40,0    

     

     

Drogförebyggande 190,0    

Utbildning Ansvarsfull alkoholservering 60,0    

Övriga utbildningsinsatser och 

föräldrainfo m m 

100,0    

Borås Gym i samverkan mot dopning 30,0    

     

     

Föräldraskapsstöd 210,0    

Föreläsningar 50,0    

Föräldraskapskurser 90,0    

Utbildning och metidutveckling 70,0    



    

 

 

     

     

Lokalt inflytande, delaktighet m m                                          330,0    

Simskola för kvinnor 110,0    

Ev Valdeltagande 20,0    

Lokalt områdesarbete i tre områden 200,0    

     

     

Psykisk hälsa 190,0    

Metodutveckling 100,0    

Utbildningar såsom MHFA m fl 90,0    

     

     

Äldres hälsa 100,0    

Stimulera lågtröskelverksamhet t ex 

stärka kompetens på mötesplatser 

100,0    

     

     

Övergripande 214,4    

Metodutveckling, föreläsningar, 

konferenser, nätverk med mera 

104,4    

Välfärdsbokslut, enkäter 110,0    

     

     

Totalt kronor 2 677,9 3 840,0   

 

*= Vänligen skriv om det finns övriga medel och var de i så fall kommer ifrån. 

** = motfinansieras med lönekostnader för anställda på Fritids- och folkhälsoförvaltningen med 

uppdrag att arbeta med folkhälsoinsatser 



     

 

 

Insatsområde Vad? 
 

Hur? Indikatorer/ 
uppföljning 

Trygghetsskapande 
och brottsföre-
byggande                               

Det brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbetet utgår från samverkansöverenskommel-

sen med polisen. Den är treårig och 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  

 

I samband med omorganisationen har fler 

förvaltningar involverats och tar ansvar för 

olika samverkansområden. Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen är fortsatt 

sammankallande, samordnande och har ett 

övergripande ansvar. Inom ramen för 

denna samverkan planeras föreläsningar, 

utbildningar och metodutveckling att 

genomföras inom de prioriterade 

områdena.  

 
Genom samverkan inom ett antal nätverk 
såsom BRÅ, nätverken Borås rent och 
snyggt, Brottsofferstödjande nätverket, 
nätverket Borås Gym i samverkan m fl 
Kampanjer, årlig skräpmätning, metoder 
för trygghet t ex grannsamverkan och 
förebyggande mot dopning på Borås Gym. 
 
 

Trygghetsmätning 

Skräpmätning 

Välfärdsbokslut 

Hälsa på lika villkor 

CAN 

LUPP 

 

Skadeförebyggande Insatser för barns säkerhet i enlighet med 
certifieringen som en Säker och trygg kommun. 
 

Trafiksäkerhetutbildning för åk 5, första 
hjälpen-utbildning för åk 5 och broschyr 
om barnsäkerhet som delas ut på BVC till 
förstagångsföräldrar. 
Vidareutveckla certifieringen av Säkra och 
trygga förskolor. 
 

Välfärdsbokslut 

Hälsa på lika villkor 

LUPP 

Utvärderingar av utbildningar 
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Drogförebyggande 
arbete 

Insatser i enlighet med den drogpolitiska 
planen utifrån det drogpolitiska programmet 

Planen innehåller insatser för att minska 
offentlig alkoholkonsumtion, 
informationsinsatser mot cannabis och 
rökning samt stöd till föräldrar. Under 
2019 planeras fortsatt kompetenshöjande 
insatser inom drogområdet för olika 
personalgrupper i kommunen. Nätverket 
Gym i samverkan för en dopningsfri miljö 
i Borås fortsätter och utvecklas. 
 
Möten i olika nätverk för prioriteringar 
inom området  
t ex drogpolitiska ledningsgruppen. 
 
Föräldramöten, föräldrabrev, kampanjer 
och utbildningar för professionella. 
Förser olika tjänstemanna- och 
politikergrupper med aktuell statistik 
Utbildning Ansvarsfull alkoholservering 
riktad till krögare. 
Utbildning Cannabis till professionella. 
Opinionsbildning. 
 

CAN 

Välfärdsbokslut 

Hälsa på lika villkor 

LUPP 

Årlig uppföljning av den 

drogpolitiska planen  



 

 

 

 

11   

Föräldraskapsstöd Föräldraskapsstöd riktat till alla med barn 0-17 
år i enlighet med program och plan för 
föräldraskapsstöd 
 

Arbetet består av att samordna 
föreläsningar, föräldraskapskurser, 
utbildning i föräldramötesmetodik för 
förskolepersonal med mera. Det pågår ett 
utvecklingsarbete för att möta behovet av 
ett generellt föräldraskapsstöd som kan 
fungera som ett verktyg för att främja 
barns och ungas psykiska hälsa. På webben 
boras.se/foralder samlas kommunens stöd 
och aktiviteter för föräldrar och andra 
viktiga vuxna. 
 

Välfärdsbokslut 

LUPP 

Hälsa på lika villkor 

Utvärdering av föräldraskapskurser 

Lokalt inflytande 
delaktighet  
m m 

I enlighet med resultat i välfärdsbokslut görs 
särskilda satsningar i prioriterade områden i 
syfte att minska skillnader i hälsa. 
 
Öka valdeltagande 
 
 
 
 
 
 
Aktiviteter i enlighet med 
samordningsuppdraget från fullmäktige om 
lokalt inflytande, delaktighet och 
demokratifrågor. 
 

Simskola för icke simkunniga kvinnor över 
16 år, primärt boende i områdena 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. 
 
 
Eventuellt kommer en särskild insats att 
genomföras i samband med EU-valet som 
uppföljning av den särskilda insats som 
gjordes inför valet hösten 2018. 
 
 
 
Områdesarbete enligt nedan. 
Lokalt nätverk för barn unga 10-16 år med 
representanter för polis, socialtjänst, skola, 
fritid med flera. 
Områdesnätverken med representanter för 
kommun, bostadsbolag, föreningar, 

Välfärdsbokslut 

Hälsa på lika villkor 

 

 

 

 

 

 

 

Uppföljning och utvärdering av 

nätverken. 
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boende, kyrkan, polisen, familjecentral, 
närhälsan med flera med särskilt fokus på 
Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo. 
 
För att arbeta med de prioriterade 
områdena finns flera heltidstjänster på 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, varav 
tre utvecklingsledare har som uppdrag att 
arbeta lokalt mot de tre prioriterade 
områdena. I samband med 
omorganisationen fick Fritids- och 
folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag 
av Kommunfullmäktige att arbeta 
kommunövergripande med lokalt 
inflytande, demokratifrågor och 
mötesplatser. Resultatet av det har blivit att 
fler tjänstepersoner har i uppdrag att arbeta 
med förebyggande och främjande insatser i 
en lokal kontext.   
 

Psykisk hälsa 

Att möta behov inom området psykisk hälsa 
som identifierats genom välfärdsbokslut och 
andra undersökningar. 

Inom området psykisk hälsa pågår sedan 
drygt ett år ett utvecklingsarbete. I arbetet 
ingår att tillsammans med verksamheterna 
ta fram verktyg och metoder för att arbeta 
förebyggande och främjande för att minska 
den psykiska ohälsan och stärka det som 
bidrar till en ökad psykisk hälsa. Vi vill ta 
initiativ till att utarbeta en systematisk 
modell för psykisk hälsa som kan spridas 
till verksamheterna. MHFA (Mental Health 

Välfärdsbokslut 

CAN 

LUPP 

Hälsa på lika villkor 
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First Aid), första hjälpen till psykisk hälsa, 
har testats och vi vill tillsammans med 
berörda förvaltningar skapa en hållbar 
lösning för hur metoderna MHFA och 
YAM (Youth Aware of Mental health) kan 
spridas i Borås. MHFA-utbildningar för 
tonår och äldre.  
 
Erbjuda olika typer av  föreläsningar och 
utbildningar riktade till föräldrar och 
professionella. 
 

Äldres hälsa 

Borås har tagit ett helhetsgrepp i frågor som 
rör äldres hälsa. Flera förvaltningar samverkar 
kring de behov som finns för att Borås ska vara 
en åldersvänlig stad.  
Vi har speciellt valt att lägga vikt vid följande 
områden som rör ett hälsosamt åldrande:  
- bibehålla ett socialt sammanhang 
- främja fysisk aktivitet 
- stödja kognitionen 
- främja måltiden och vikten av bra mat 
- minska användningen av alkohol och tobak 
- främja psykisk hälsa 
 

En arbetsgrupp jobbar vidare med att 
stärka befintliga verksamheter att arbeta 
med att främja äldres hälsa och stimulera 
lågtröskelverksamhet såsom bibliotek och 
aktiviteter på olika mötesplatser. 
 
Hösten 2019 anordnas en nationell 
konferens med fokus på äldres hälsa. 
 
 

Uppföljning av plan 
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Välfärdsbokslut 

I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som 
låter oss jämföra såväl geografiskt och 
socioekonomiskt som ur ett ålders- och 
genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för 
att kunna följa folkhälsan i befolkningen över 
tid.  
 
 
 

Under 2019 kommer en ny rapport med 
2018 års resultat som grund.  
 
Under hösten 2019 genomförs 
hälsoenkäten bland elever i årskurs 8 och 
årskurs 1 på gymnasiet.  
 
Vidare pågår samtal för att kunna 
genomföra hälsoenkäten i antingen årskurs 
5 eller årskurs 6. Allt för att få mer data 
kring hälsoläget i de yngre åldrarna. 
 

I nämnder och verksamheter. 

Övergripande 

Kommunstyrelsens uppdrag att arbeta med 
strukturen för Säker och trygg kommun. 
 
 
 
 
 
 
Delta i nationella och internationella nätverk 
såsom ECAD, Healthy Cities, Safe 
Communities och SKL-nätverket för strategiskt 
folkhälsoarbete i kommunerna. 

Vidareutveckla vår plattform för och 
insatser inom Säker och trygg kommun. 
Arbetet styrs av en tvärsektoriellt 
sammansatt chefs- och politikergrupp med 
representanter från kommunen, Södra 
HSN, polisen, Räddningstjänsten och AB 
Bostäder.  
 
Utbyta erfarenheter, visa på lokala exempel 
och delta i kompetensutveckling för både 
politiker och tjänstemän. 

Välfärdsbokslut 

Uppföljning av strukturen sker i 

enlighet med Kommunstyrelsens 

beslut. 
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Överenskommelse mellan staten och SKL om stöd till 
jämställdhetsarbetet och kvinnofridsarbetet på lokal och 
regional nivå 2018-2020 
 
Ärendenr: 17/05981 

Förbundsstyrelsens beslut 

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har vid sammanträde den 
datum, månad och år beslutat  

att ingå överenskommelse med regeringen för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal 
och regional nivå 2018–2020. 

att informera kommuner, landsting och regioner om den ingångna 
överenskommelsen. 

Bakgrund 

Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting har ingått en 
överenskommelse för att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå. 
Överenskommelsen omfattar perioden 2018 till 2020, och omsluter 20 miljoner 
kronor per år.  

Syftet med överenskommelsen är att 

1. Stärka och utveckla samverkan på det jämställdhetspolitiska området mellan 
staten, SKL, kommuner och landsting. 

2. Stärka och utveckla jämställdhetsarbetet hos kommuner och landsting i 
förhållande till de jämställdhetspolitiska delmålen. 

3. Stärka och utveckla kvinnofridsarbetet i kommuner och landsting utifrån 
målsättningarna i den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld 
mot kvinnor och våld i nära relationer och i enlighet med det sjätte 
jämställdhetspolitiska delmålet. 

Primärt innebär satsningen en förstärkning av SKL:s möjligheter att på ett mer 
kraftfullt sätt stödja medlemmarna och bidra till en snabbare utveckling på de 
områden som satsningen rör. Jämställdhetsintegrering är utgångspunkten för det 
fortsatta arbetet.  
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  17/05981  

    

    

   

 

Av överenskomna medel används 5 miljoner kronor till stöd för samverkan och 
utveckling av jämställdhetsarbetet, och 15 miljoner kronor till att stärka och utveckla 
kvinnofridsarbetet. Av dessa medel går 9 miljoner kronor till de regionala stöd- och 
samverkansstrukturerna inom socialtjänsten. 

En projektplan med aktiviteter för överenskommelsens första år besluts av SKL 
senast den 31 mars, efter avstämning med Socialdepartementet. 

Skälen till överenskommelsen 

Kommuner och landsting har en viktig del i arbetet med att förverkliga de 
jämställdhetspolitiska målen. I mötet med skolan, vården och omsorgen får 
jämställdhetspolitiken reell innebörd för kvinnor och män, flickor och pojkar och 
personer som identifierar sig på annat sätt. Att omsätta de nationella 
jämställdhetsmålen i ett konkret förändringsarbete inom ramen för det kommunala 
självstyret, är en avgörande framgångsfaktor för att nå ett jämställt samhälle. 

Förändringar på nationell nivå påverkar villkoren för det jämställdhetsarbete som 
bedrivs av kommuner och landsting. Det gäller dels tillkomsten av en ny myndighet 
och en tydligare styrning och uppföljning av jämställdhetspolitiken, dels 
förtydligandet av statliga myndigheters jämställdhetsuppdrag och regeringens 
program för satsningen på jämställdhetsintegrering i myndigheterna (JiM). 
Samverkan mellan jämställdhetsmyndigheten, andra statliga aktörer och SKL, 
kommuner och landsting behöver därför utvecklas. Regeringen och SKL är överens 
om behovet av att stärka och utveckla stödet till kommuner och landsting så att de på 
bästa sätt kan möta kommande års utmaningar och utveckla arbetet för jämställdhet 
och kvinnofrid. 

Såväl omfattningen av mäns våld mot kvinnor som insatser på området över tid 
behöver följas upp på ett mer heltäckande och strukturerat sätt. Förutsättningarna för 
statistikföring och systematisk uppföljning av insatser lokalt behöver förbättras. 
Verksamheter som kommer i kontakt med våldsutsatta och våldsutövare bör aktivt 
och varaktigt arbeta för att upptäcka våld. Därtill är våldsförebyggande insatser 
inklusive insatser för män som har utövat våld mot närstående ett centralt 
utvecklingsområde. Det finns ett starkt behov av ett utökat och verkningsfullt 
universellt våldsförebyggande arbete med barn och unga, inte minst i skolan och 
föreningslivet. Detsamma gäller upptäckt och förebyggande av hedersrelaterat våld 
och förtryck samt prostitution och människohandel för sexuella ändamål. 

Överenskommelsen redovisas i bilaga 1. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

 
Lena Micko 
Ordförande 































 

10-dagars, september 2018  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Ekonomisk redovisning 

Fritid och folkhälsa 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos
avvikelse 

Fritids- och folkhälsonämnd 927 1 326 994 1 026 -32 0 

Gemensam fritidsadministration 7 510 11 753 8 815 8 186 629 500 

Överenskommelsen 73 400 300 229 71 -100 

Evenemang 4 515 2 022 1 854 2 580 -726 -1 000 

Mötesplatser/förebyggande arbete 13 373 16 482 12 271 8 796 3 475 -1 600 

Fritidsgårdsverksamhet 25 957 34 311 25 884 26 157 -273 0 

Badresor/barnkoloni 1 908 2 562 2 240 2 207 33 0 

Folkhälsa 2 343 3 072 1 582 2 344 -762 -1 300 

Träffpunkt Simonsland 6 789 8 747 6 591 6 451 140 0 

Anläggningsenheten 66 950 91 024 69 080 71 045 -1 965 -800 

Badenheten 23 621 21 951 16 203 22 307 -6 104 -7 000 

Buffert 0 1 000 750 0 750 1 000 

Verksamhetens nettokostnader 153 966 194 650 146 564 151 328 -4 764 -10 300 

Kommunbidrag 147 764 194 650 146 564 146 564   

Resultat jfr med kommunbidrag -6 202 0 0 -4 764  -10 300 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  0     

Godkända "öronmärkta" projekt       

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

Föreningsbidrag 

  2017 2018     

 
Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Nämndbudget Periodiserad 
nettobudget 

Nettoutfall 
jan-aktuell 

månad 

Avvikelse Prognos 
avvikelse 

Administration föreningsenhet 1 998 2 803 2 102 1 891 211 0 

Föreningsbidrag 26 076 31 522 25 804 24 461 1 343 0 

Bidrag till invandrarföreningar 1 806 1 820 1 453 1 942 -489 0 

Bidrag till sociala föreningar 2 691 2 800 2 750 2 798 -48 0 

Bidrag till funktionshindrade 1 504 1 355 1 154 1 253 -99 0 

Bidrag till pensionärsföreningar 697 700 525 594 -69 0 

Verksamhetens nettokostnader 34 772 41 000 33 788 32 939 849 0 

Kommunbidrag 33 150 41 000 33 788 33 788   

Resultat jfr med kommunbidrag -1 622 0 0 849  0 

Godkänt ianspråktagande av ack. resultat  0     

Godkända "öronmärkta" projekt  0     

Resultat jfr med tillgängliga medel  0     

 
  



 

10-dagars, september 2018  
Fritids- och folkhälsonämnden 

 
Verksamhetsmått 

Badenheten 

Verksamhetsmått Utfall Sep 2017 Budget 2018 Utfall Aug 2018 Utfall Sep 2018 

Antal besökare Stadsparksbadet 102 388 50 000 0 14 851 

Antal besökare Borås Simarena 130 894 180 000 157 687 176 204 

Antal besökare Sandaredsbadet 42 912 85 000 38 900 46 241 

Antal besökare Dalsjöbadet 27 860 47 000 26 891 31 217 

Kommentar Dalsjöbadet har haft stängt 2 dagar i sept pga underhåll fjärrvärme. 
 

Kommentarer 

Fritidsramen 
Fritidsramens bokförda nettoresultat är för perioden - 4 764 tkr. 
De totala intäkterna avviker i jämförelse med budget med - 5 415 tkr. För perioden finns externa intäkter där kvarstående 
belopp flyttas till nästa år. Dessa påverkar intäktsbudgeten positivt, för perioden, med närmare 6 200 tkr.  Bortser vi från alla 
externa intäkter där kvarstående medel flyttas avviker intäktsbudgeten istället med närmare - 10 300 tkr. Folkhälsoenhetens 
avvikelse är ca 1 300 tkr och beror på att budgeterade intäkter för Folkhälsomedel ännu inte blivit bokförda till enheten. 
Anläggningsenhetens intäkter avviker med ca -1 800 tkr och kan härledas framförallt till anläggningarna Borås Arena, 
Boråshallen Skatehallen samt "mindre hallar". Badenhetens intäkter avviker, i sin helhet, för perioden med närmare -
 7 000 tkr varav Stadsparksbadet  avviker med ca -8 300 tkr. På avräkningskontot finns ca 4 400 tkr som ännu inte bokförts 
till våra verksamheter och påverar till viss del de stora avvikelserna i jämförelse med budget ovan. 
Kostnaderna i sin helhet avviker med +652 tkr. Bortser vi från kostnader som tillhör projekt som finaniseras med externa 
bidrag och från projekt där vi får bokslutsjustering (sociala investeringsprojekt) avviker kostnaderna i jämförelse med budget 
med ca + 2 700 tkr. 
Bortser vi från alla externa bidrag och även våra sociala investeringsprojekt som vi blir kompenserade för, är 
nettoavvikelsen för perioden ca - 7 600 tkr.  
 
Nettoavvikelser (för perioden) som vi har utlovats kompensation vid årets slut; 

 Stadsparksbadet -7 537 tkr 
 Sociala investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" är -519 tkr 
 Sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld" - 1 052 tkr. 
 Junior EM i friidrott -388 tkr 

 
Prognos 
I nuläget prognostiseras en avvikelse på - 10 000 tkr ink avsatt buffert. Avvikelsen på badenheten prognostiseras till -
 7 000 tkr, varav nettoavvikelsen för Stadsparksbadet prognostiseras till ca - 8 000 tkr. 
Nämndens två sociala investeringsprojekt prognostiseras med ett underskott på totalt - 2 600 tkr. 
Övriga avvikelser är överenskommelsen - 100 tkr, evenemang junior EM i friidrott - 1 000 tkr, projektet "jämlik hälsa" -
300 tkr samt Anläggningsenheten - 800 tkr (mindre intäkter än budgeterat). Därutöver prognostiseras ett överskott på 
gemensam fritidsadministration på 500 tkr. 
Avsatt buffert för året + 1 000 tkr. 
Beräknad kompensation vid årets slut =  Badenheten 7 000 tkr,  sociala investeringsprojekten 2 600 tkr, i förtid 
ianspråktagande av beviljade medel för junior EM 1 000 tkr. Totalt 10 600 tkr. 
  

Bidragsramen 
 
Prognos 
För bidragsramen prognostiseras en budget i balans vid årets slut. 
  
  
  
  
  



Minnesanteckningar Kommunala Fritidsrådet – nr 11. 

Närvarande; Ida Legnemark, Ronny Svensson, Anita Zetterman, Ulf Carlsson, Jan Nilsson, 
Berit Hallqvist, Erik Johnson samt Tommy Jingfors.   
 

Tid; 2018-09-17, kl 08.30 – 9.30 

Välkommen 

Ordförande Ida Legnemark hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. 

1) Frågor från Fritidsrådet 

1.1)      Träffpunkt Simonsland (TS) 
Synpunkter kommer från Föreningsrådet om öppettiderna, kl 8.00-17.00 på TS. Frågan kommer 
av anledning att de som inte är i huset inte kommer in efter kl 17.00. Varför finns inte kommunal 
personal efter kl 17.00? Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FOF) tar med frågan i det arbete 
som kallas TS 2.0, där en total översyn av verksamheten kommer att ske. Det har hänt mycket 
sedan TS planerades 2012 och startade upp 2014, behoven ser idag annorlunda ut och större 
tydlighet krävs kring uppdraget och ansvarsförhållandet mellan föreningarna i huset och mellan 
FOF.   
 

 
1.2 Inkvartering i skolor 
Tommy informerar om ett studiebesök i Halmstad om hur de hade organiserat sitt arbete utifrån 
maximalt utnyttjande av sina skollokaler för läger och arrangemang i staden. I Borås har vi bildat 
en arbetsgrupp med representanter från Grundskola, Gymnasieskola, kost- och 
städorganisationen, SÄRF, CKS och FOF. Vi tar efter Halmstads arbetssätt och försöker utveckla 
det efter Borås förutsättningar. Martina Lindberg bjuds in till nästa möte för rapport. 
 

 
1.3 Grönytor 
Gruppen diskuterar behovet av att vi lyfter frågor om grönytornas betydelse för folkhälsan vid 
byggnation och förtätning av bostäder. FOF har ett inflytande och medverkar i stadsplanering av 
nya/befintliga bostadsområden för att bevaka att fritid, idrottshallar, parker och grönområden 
planeras enligt bygglagen. Här finns även lokala behov att tillgodose. 

 
 

1.4 Överläggningar med olika presidier 
Ida informerar om två möten som var innan sommaren, dels så träffade FOF:s presidium 
motsvarande från Vård- och äldrenämnden samt Grundskolenämnden. Där diskuterade vi 
föreningsbidragen för äldre och föreningsbidragen (läxläsning) med Grundskolan. Mötena var 
bra och överläggningar sker under hösten. Återrapport kommer när något nytt finns framme.  
 
1.5 Kraftsamling Sjöbo 
Vi diskuterar hur arbetet fortlöper på Sjöbo. Till nästa möte bjuder vi in projektledare Pia 
Essunger för en kortare redovisning. 
 
 
 
 



2) Föreningsbidragsutredningen.  

Ida redogör för arbetet i gruppen. Gruppen består av representanter från varje politiskt parti och 
utgör en referensgrupp. Fritids- och folkhälsonämndens presidium är styrgrupp.  Gruppen har 
haft fyra möten och främst diskuterat värdegrundsfrågor. Vid nästa tillfälle kommer vi att 
redovisa den samverkan som berör andra förvaltningar och nämnder i Borås Stad. Föreningsrådet 
ansvarar för närvarande för en enkät till föreningar i Borås.  

Utredningen kommer att inkludera alla berörda föreningar och Föreningsrådet.  

3) Överenskommelsen   

Nya initiativ tas för att öka kunskapen om Överenskommelsen. Dels kommer initiativ att tas för 
nya sammankomster, kallade FRÖ-möten (Forum för Relationer i Överenskommelsen), där man 
under en frukost, lunch eller fika berättar om goda exempel. Ett annat initiativ är 
utbildningsinsatser om föreningsbidragets tillkomst och hur vi kan utveckla det. Datum finns för 
de olika aktiviteterna. 

Anita lyfter frågan om att det fortfarande finns oklarheter kring vad ÖK är och vad det innebär 
för respektive förening och organisation. Tommy anser att det finns en ”missuppfattning” om 
vad ÖK är. Ibland passar inte en ÖK in beroende på att alla föreningar drivs av en ursprunglig 
idé om varför man vill starta just den här föreningen. Frågan bör istället ställas inom 
föreningslivet; vad vill vi göra förutom det vi redan gör idag? Hur kan vi utveckla vår verksamhet 
så att fler människor blir delaktiga och engagerade? Kan vår förening vara med och bryta 
isoleringen hos människor i vår ”stadsdel”? Ska vi starta en ny sektion för att omhänderta ett ökat 
intresse inom…..? Detta kan vara några exempel som föreningslivet kan ha med sig och där ÖK 
kan spela en roll. 

4) Nästa möte 

Torsdag den 22/11 kl 15.30-17.00 (Pia Essunger projektledare Sjöbo och Martina Lindberg 
fritidsutvecklare bjuds in) 

Onsdag den 28/11 kl 17.30 är det Stormöte 

5) Avslutning 

Ida tackar för konstruktiva diskussioner och avslutar mötet. 

För anteckningarna/Tommy Jingfors 

Sändlista; 

Borås Stad; Ida Legnemark, Erik Johnson, Ronny Svensson, Christian Ekström och Jan Nilsson 
Föreningsrådet; Tage Carlsson, Berit Hallqvist, Anita Zetterman och Ulf Carlsson. 
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