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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN

Välfärdsbokslut 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Välfärdsbokslutet 2018 och
översänder det till Kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa.
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling.
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare.
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Tilliten till andra i samhället
ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller
den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här kan inga
jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen med lågt
socialt deltagande ökar med stigande ålder.
En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt
utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund. Flera av nyckeltalen som
beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod.
Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata öppet och
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förtroligt med. Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i
negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen
som uppger att de blivit mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är
behöriga till yrkesprogram ökar något. Det är fortsatt stora skillnader mellan
skolorna.
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna.
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader
mellan könen och mellan geografiska områden. Inkomstfördelningen är ojämn
om man jämför olika geografiska områden. Det geografiska området med högst
medelinkomst tjänar mer än dubbelt så mycket jämfört med området med lägst
medelinkomst.
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Under en lång tid har det varit en positiv
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. När det gäller andelen unga
som provat narkotika kan man inte se några skillnader över tid. Däremot finns
skillnader mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar
andelen dagligrökare över tid.
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden.
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.
Ärendet i sin helhet
Välfärdsbokslutet är ett sätt att följa den sociala hållbarheten i Borås Stad.
Bokslutet beskriver med hjälp av tidsserier utvecklingen för ett antal indikatorer
som valts ut. Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med ett särskilt
fokus. Det första avsnittet handlar om delaktighet, inflytande och tillit. Det
visar vikten av att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i
utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet handlar om goda uppväxtvillkor.
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt i
barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för
resten av livet skapas. Tredje avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen
upp till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden och vilka
möjligheter individer har för att leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra
handlar om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte och sista avsnittet
handlar om det hälsosamma åldrandet och varför det är viktigt att diskussionen
om äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser istället för att fokusera
på kostnader.
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att exempelvis där det är
möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare.
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Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom
att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det
nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads Vision 2025.
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i
samhället ökar. Den sociala gradienten, det vill säga utbildning och
socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som har en lägre
utbildningsnivå har i de allra flesta fall en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa
kostar är också lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlikheten
mellan exempelvis olika utbildningsgrupper representerar handlar inte enbart
om mänskligt lidande och förlorade levnadsår utan även om direkta kostnader
kopplade till ohälsan i form av produktionsbortfall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer de kostnader som är
förknippade med ohälsans sociala bestämningsfaktorer, exempelvis för
arbetslöshetsersättning.
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås följer samma utveckling.
Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att
jämna ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta
förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande
och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet. Då valdistrikten ändrats
sedan valet 2014 kan inga jämförelser över tid på geografiska områden göras.
Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet är det en låg andel som
anser sig ha inflytande i skolan och relativt få anser sig ha möjligheter att
framföra sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen. Tilliten till andra i
samhället ligger kvar på samma nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När
det gäller den unga befolkningen är andelen som har tillit betydligt lägre. Här
kan inga jämförelse göras över tid då det är en ny indikator. Det sociala och
kulturella deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga nivå och andelen
med lågt socialt deltagande ökar med stigande ålder.
Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex visar sig när man jämför
andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större
andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än
barn med svensk bakgrund. Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över
en treårsperiod. Det gäller till exempel andelen som har någon vuxen att prata
öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt höga talen för
psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen.
Samtidigt kan man se att några av nyckeltalen har förändrats i negativ riktning.
Andelen som är medlem i en förening minskar. Det gör också andelen som
uppger att de blivit mobbade. Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till

Sida

Borås Stad

4(4)

yrkesprogram ökar något, det är flickorna som står för ökningen. Det är fortsatt
stora skillnader mellan skolorna.
Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen, särskilt bland kvinnorna.
Förvärvsfrekvensen ligger kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader
mellan könen och mellan geografiska områden. Ungdomsarbetslösheten har
under flera år minskat men under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden
stabil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför olika geografiska
områden. Det geografiska området med högst medelinkomst tjänar mer än
dubbelt så mycket jämfört med området med lägst medelinkomst. Andelen
vuxna som avstår att gå ut ensamma ökar över tid och är högre i Borås än för
Riket.
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysisk aktiva, vilket är oförändrat
över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland
pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre andel flickor än
pojkar som tränar ofta på sin fritid. Under en lång tid har det varit en positiv
utveckling med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och tobak i de tidiga
tonåren. Denna positiva utveckling verkar fortsätta. Det är dock värt att notera
att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna fortfarande har en
oroande hög nivå. När det gäller andelen unga som provat narkotika kan man
inte se några skillnader över tid. Däremot finns skillnader mellan olika
geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare
över tid.
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre
åldersgrupperna. Trenden över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men
där finns stora skillnader mellan könen och mellan geografiska områden.
Skador genom olycksfall är fortsatt högre i Borås jämfört med Riket.
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att de minskar något bland
kvinnorna.
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INLEDNING
Ett socialt hållbart samhälle är ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv med
god hälsa, utan orättfärdiga skillnader. Människors
lika värde står i centrum vilket kräver tillit, förtroende och att människor känner sig delaktiga i
samhällsutvecklingen. Den sociala hållbarheten är
av avgörande betydelse för det demokratiska samhället och är helt nödvändig ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. För att nå ett socialt hållbart
samhälle krävs en samsyn kring vad ett välfärdssamhälle ska erbjuda. Det innebär också att det
som erbjuds tillgodoser alla människors grundläggande behov och att de mänskliga rättigheterna
säkerställs och skyddas.
Borås Stads Välfärdsbokslut mäter den sociala hållbarheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står
inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika
befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar.
Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan geografiska områden och i olika
åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag
för planering, genomförande och uppföljning t.
ex i budgetarbetet. Då kan också välfärdssamhället anpassas och utformas utifrån de grupper som
har störst behov. Arbetet för en ökad social hållbarhet kan inte längre fokusera på ”lika för alla” utan
måste istället fokusera på att göra skillnad, att se
människors behov och förutsättningar. Generella
insatser är viktiga men dessa måste anpassas så att
de bättre motsvarar de olika behov som finns i vår
stad.

Ulf Olsson (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Borås Stad

Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen inom de
områden som påverkar hälsan och redovisar hur
Borås Stad förhåller sig till det nationella folkhälsomålet. Välfärdsbokslutet kopplas till de 17 globala
hållbarhetsmålen i Agenda 2030, den allmänna
förklaringen om de mänskliga rättigheterna, de
åtta nationella målområdena för folkhälsoarbetet
och de sju målområdena i Borås Stads Vision 2025.
Målet för folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation. Borås Stads arbete
för en god och jämlik hälsa ska ha ett fortsatt stort
fokus och därmed bidra till ett mer socialt hållbart
samhälle.

Kristina Nyberg Smahel
Utvecklingsledare Folkhälsa
Borås Stad
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SAMMANFATTNING
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten, det vill säga utbildning och socioekonomiska förhållanden, är tydlig. De grupper som
har en lägre utbildningsnivå har i de allra flesta fall
en sämre hälsa. Att ojämlikhet i hälsa kostar är också
lätt att inse. Den ohälsa och förtida död som ojämlikheten mellan exempelvis olika utbildningsgrupper representerar handlar inte enbart om mänskligt lidande
och förlorade levnadsår utan även om direkta kostnader kopplade till ohälsan i form av produktionsbortfall, sjukvård och sjukskrivning. Därtill kommer
de kostnader som är förknippade med ohälsans sociala bestämningsfaktorer, exempelvis för arbetslöshetsersättning.
I Välfärdsbokslutet kan man se att folkhälsan i Borås
följer samma utveckling. Precis som för folkhälsoarbetet i Sverige ligger utmaningen för Borås i att jämna
ut skillnaderna mellan olika grupper. Genom att uthålligt mäta förändringar i hälsa mellan kön, mellan
geografiska områden och i olika åldersgrupper får staden ett statistiskt underlag för planering, genomförande och uppföljning, t. ex i budgetarbetet.
Flera förändringar i årets rapport har gjorts, som att
exempelvis där det är möjligt presentera statistik på
mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten
har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att tydligare kopplas samman med
det globala, nationella och det lokala arbetet i form
av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås
Stads Vision 2025.
Rapporten är uppdelad i fem avsnitt, alla avsnitt med
ett särskilt fokus. Det första avsnittet handlar om delaktighet, inflytande och tillit. Det visar vikten av att
kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i
utvecklingen av samhället. Det andra avsnittet handlar om goda uppväxtvillkor. För att uppnå en jämlik
hälsa behöver tyngden läggas på tidiga insatser tidigt
i barnens liv. Det är under barn- och ungdomstiden

höriga till yrkesprogram ökar något, det är flickorna
som står för ökningen. Det är fortsatt stora skillnader
mellan skolorna.
som förutsättningarna för resten av livet skapas. Tredje avsnittet fokuserar på den vuxna befolkningen upp
till 65 år. Det handlar om livsvillkor och levnadsförhållanden och vilka möjligheter individer har för att
leva ett gott liv med god hälsa. Avsnitt fyra handlar
om levnadsvanornas betydelse för hälsa. Det femte
och sista avsnittet handlar om det hälsosamma åldrandet och varför det är viktigt att diskussionen om
äldre och åldrandet betonar möjligheter och resurser
istället för att fokusera på kostnader.
Valdeltagandet ökade i det senaste kommunalvalet.
Då valdistrikten ändrats sedan valet 2014 kan inga
jämförelser över tid på geografiska områden göras.
Bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet
är det en låg andel som anser sig ha inflytande i skolan
och relativt få anser sig ha möjligheter att framföra
sina åsikter till dem som bestämmer i kommunen.
Tilliten till andra i samhället ligger kvar på samma
nivå för den vuxna befolkningen i Borås. När det gäller den unga befolkningen är andelen som har tillit
betydligt lägre. Här kan inga jämförelse göras över tid
då det är en ny indikator. Det sociala och kulturella
deltagandet bland vuxna ligger kvar på samma låga
nivå och andelen med lågt socialt deltagande ökar
med stigande ålder.
Barns och ungas uppväxtvillkor är olika, vilket t. ex
visar sig när man jämför andelen barn som växer upp
i ekonomiskt utsatta hushåll. En betydligt större andel av barnen med utländsk bakgrund lever i ekonomiskt utsatta hushåll, än barn med svensk bakgrund.
Den totala andelen minskar dock över tid. Flera av
nyckeltalen som beskriver barns och ungas uppväxtvillkor är oförändrade över en treårsperiod. Det gäller
till exempel andelen som har någon vuxen att prata
öppet och förtroligt med. Det gäller också de relativt
höga talen för psykosomatiska besvär så som sömnsvårigheter, huvudvärk och ont i magen. Samtidigt
kan man se att några av nyckeltalen har förändrats
i negativ riktning. Andelen som är medlem i en förening minskar och andelen som uppger att de blivit
mobbade ökar. Andelen elever i årskurs 9 som är be-

Utbildningsnivån fortsätter att stiga i befolkningen,
särskilt bland kvinnorna. Förvärvsfrekvensen ligger
kvar på en hög nivå men det finns stora skillnader
mellan könen och mellan geografiska områden. Ungdomsarbetslösheten har under flera år minskat men
under 2016 ökade den något igen. Nu är trenden stabil. Inkomstfördelningen är ojämn om man jämför
olika geografiska områden. Det geografiska området
med högst medelinkomst tjänar mer än dubbelt så
mycket jämfört med området med lägst medelinkomst. Andelen vuxna som avstår att gå ut ensamma
ökar över tid och är högre i Borås än för riket.
Två tredjedelar av den vuxna befolkningen är fysiskt
aktiva, vilket är oförändrat över tid. Bland unga minskar andelen som tränar ofta på sin fritid bland pojkarna i årskurs 1 på gymnasiet. Det är fortsatt en lägre
andel flickor än pojkar som tränar ofta på sin fritid.
Under en lång tid har det varit en positiv utveckling
med allt fler ungdomar som avstår från alkohol och
tobak i de tidiga tonåren. Denna positiva utveckling
verkar fortsätta. Det är dock värt att notera att alkoholvanorna bland gymnasieelever och många vuxna
fortfarande har en oroande hög nivå. När det gäller
andelen unga som provat narkotika kan man inte se
några skillnader över tid. Däremot finns skillnader
mellan olika geografiska områden. I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare över tid.
I åldersgruppen 65 år och äldre är det sociala deltagandet lägre än i de yngre åldersgrupperna. Trenden
över tid är stabil. Medelinkomsten ökar över tid men
där finns stora skillnader mellan könen och mellan
geografiska områden. Skador genom olycksfall är
fortsatt högre i Borås jämfört med riket. Tendensen
är att skadorna bland män ökar och att de minskar
något bland kvinnorna.
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SOCIAL HÅLLBARHET –
GLOBALT, NATIONELLT OCH LOKALT

alla delar. Det behöver också ses som en grundläggande förutsättning för en hållbar samhällsutveckling, såväl socialt, som ekonomiskt och miljömässigt. En god och jämlik hälsa är därför avgörande
för att samtliga globala mål ska kunna uppnås.
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER OCH
RÄTTIGHETSBASERAT ARBETSSÄTT
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna innehåller 30 artiklar om friheter och
rättigheter som tillhör oss alla. Alla människor
är födda fria och lika i värde och rättigheter. De
mänskliga rättigheterna samverkar och är odelbara,
vilket innebär att ingen rättighet är viktigare än någon annan och de utger alla delar av samma helhet.
De mänskliga rättigheterna och den sociala hållbarheten är tydligt sammanlänkade och var och en
av de indikatorer som mäts i Borås Stads Välfärdsbokslut kan kopplas till en eller flera av artiklarna.

Sedan 2001 har Borås tagit fram Välfärdsbokslut.
Från början innehöll Välfärdsbokslutet indikatorer som handlade om barn och unga. För varje
år som gått har rapporten utvecklats vidare till att
inrymma alla åldrar, fler geografiska områden och
fler indikatorer som beskriver hälsans fördelning i
befolkningen. Under det senaste året har det skett
en större spridning av Välfärdsbokslutet och på
fler nivåer, vilket skapat nya förutsättningar för
utveckling. Årets rapport kommer ha ett tydligt
fokus på den sociala hållbarheten och den kommer också vara kopplad till globala, nationella och
lokala mål. Detta för att tydligare visa de sociala
utmaningar som finns och skapa förutsättningar
för prioriteringar.

GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL –
AGENDA 2030
FN:s globala hållbarhetsmål balanserar de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

DEFINITION AV SOCIAL HÅLLBARHET
Den sociala hållbarheten handlar om att skapa ett
samhälle där alla individer får sina rättigheter respekterade. Alla, oavsett behov och förutsättningar,
ska ges lika möjlighet till en livsmiljö där de kan
utvecklas, tillgodogöra sig kunskap och ha förutsättningar för en god hälsa.

Nyckel till hållbarhetsarbetet är att se de tre dimensionerna av hållbar utveckling som sammanlänkade. För att lyckas med det krävs ett helhetsgrepp
och ett engagemang från alla nivåer i samhället.
Hälsans roll för en hållbar utveckling har genom
Agenda 2030 blivit tydligare. Främjande och förebyggande insatser för en god och jämlik hälsa
måste därmed ses som en integrerad del i agendans

Genom Agenda 2030 och dess 17 globala mål för
hållbar utveckling förbinder sig FN:s alla nationer
att utrota fattigdom och hunger, bekämpa ojämlikheter, tillhandahålla god utbildning samt uppnå
bättre hälsa, bra arbeten, och miljömässig hållbarhet. Målen fokuserar också på att främja fred,
säkerhet och internationella partnerskap. Agenda
2030 innehåller 169 delmål som ska vara uppfyllda
till år 2030.

Mänskliga rättigheter handlar inte bara om att
tillgodose och skydda rättigheter utan också om
hur man gör det. En kommuns kärnuppdrag
omfattar i många fall arbete med mänskliga rättigheter. För att arbeta rättighetsbaserat kan man
utgå ifrån några rättighetsprinciper. Det handlar
om icke-diskriminering och jämlikhet, delaktighet och inkludering samt transparens och ansvar.
Det rättighetsbaserade arbetssättet kan betecknas
som grunden för det strategiska arbetet med de
mänskliga rättigheterna. Med hjälp av ett rättighetsbaserat arbetssätt kan kommunen bli bättre på
att göra människorna delaktiga, fatta bättre beslut
och möjliggöra ökad livskvalitet. Kommunen kan
också öka tilliten, mellan människor och till det
demokratiska systemet, genom att ett rättighetsbaserat arbetssätt bidrar med tydlighet och hjälper till
att uppnå bättre kvalitet.
DET NATIONELLA FOLKHÄLSOARBETET
I juni 2018 antog Riksdagen ett nytt övergripande mål och en ny målstruktur för det nationella
folkhälsoarbetet. Genom att stärka jämlikhetsperspektivet i det övergripande målet samt att renodla
antalet målområden, är syftet att minska hälsoskillnaderna i befolkningen.
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Det övergripande målet för folkhälsoarbetet är att
”skapa samhälleliga förutsättningar för en god och
jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkansbara hälsoklyftorna inom en generation”. De
åtta målområdena syftar till att tydliggöra vilka bestämningsfaktorer som är avgörande för att uppnå
det övergripande målet.
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård
HÄLSANS BESTÄMNINGSFAKTORER
Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika
nivåer i samhället och brukar benämnas hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår
hälsa är kön, arv och ålder. De två innersta lagren,
sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att
påverka som enskild människa. Men dessa påverkas
också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om.
Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna beslut men kanske främst av politiska beslut på lokal,
regional och nationell nivå. Överst finns samhällets
Nästa lager består av de livsvillkor eller förhållanden vi lever i. De påverkas till viss del av egna
beslut
men kanske främst
politiska beslut
på lokal,
nationell
nivå. Överstmänfinns
strukturer
på avglobal
nivå
därregional
det och
som
enskild
samhällets strukturer på global nivå där det som enskild människa är svårt att påverka.
niska är svårt att påverka.

Hälsans bestämningsfaktorer

Faktorer som påverkar hälsan kan fördelas på olika nivåer i samhället och brukar benämnas
hälsans bestämningsfaktorer. Den grundläggande basen för vår hälsa är kön, arv och ålder. De
två innersta lagren, sociala nätverk och levnadsvanor, går i hög grad att påverka som enskild
människa. Men dessa påverkas också av de andra mer politiskt styrda lagren runt om.

Bild: Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren & Whitehead (1991)

Hälsans bestämningsfaktorer, fritt från Dahlgren &
Whitehead (1991)

Borås Stads vision 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således
inte om att lösa de problem som finns här och nu utan om att kunna se flera steg längre. Den
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BORÅS STADS VISION 2025
Borås 2025 är visionen av vårt framtida Borås. Visionen bygger på hållbarhet och handlar således
inte om att lösa de problem som finns här och nu
utan om att kunna se flera steg längre. Den fördjupas i sju strategiska målområden och till varje målområde hör ett antal strategier som konkretiserar
hur vi tillsammans ska nå visionen.

1. Människor möts i Borås
2. Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
3. Företagandet växer genom samverkan
4. Livskraftig stadskärna
5. Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande
6. Goda resvanor och attraktiva kommunikationer
7. Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

LÄSANVISNING
Förändringar i hälsa sker oftast långsamt. Förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på
att underlaget på kommunnivå är relativt litet. Det
gäller särskilt när man bryter ner siffror på kön
och/eller område. Vi har därför valt att redovisa
flera års data i den här redogörelsen. Till exempel
redovisas siffrorna i flera av tabellerna som 3-års
medelvärde, 4-års medelvärde och 5-års medelvärde. Beskrivningar och kommentarer har gjort
utifrån ett flerårigt perspektiv.
För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor
och levnadsförhållanden har några av indikatorerna i vissa avsnitt delats upp på mindre geografiska
områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo,
Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby
stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg
lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden
fortfarande ingår i de fem större geografiska områdenas siffror (f.d. kommundelarna).
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s hållbarhetsmål 2030
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DELAKTIGHET,
INFLYTANDE
OCH TILLIT

några frågor. De handlar om huruvida man upplever
sig
ha inflytande i skolan och också om man känner
Brämhult
Centrum
att
man
har möjlighet att påverka i samhället.
Dalsjöfors

Valdeltagande
2018
Valdeltagandekommunalval
kommunalval 2018
Borås
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Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per område i Borås, andel i procent.

Figur 1. Valdeltagande i kommunalval 2018, per
område i Borås, andel i procent.

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)
• Rätt till utbildning (artikel 26.1)
• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten
till fullo (artikel 26.2)
• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering
(artikel 7)
• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)
• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster
(artikel 21.2)
• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv
(artikel 27.1)
• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)
• Rätt till att överallt erkännas som en person i
lagens mening (artikel 6)

De nationella målområdena för
folkhälsa
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara
delaktig i utvecklingen av samhället är ett grundläggande behov hos individer och grupper. Det
motsatta innebär att man känner maktlöshet, utanförskap kan uppstå och tilliten minskar. Rätten
till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön,
etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning,
funktionsnedsättning eller ålder.
I Borås 2025 betonas vikten av mänskliga möten,
där grunden läggs för delaktighet och inflytande
över Borås utveckling. Borås ska vara staden där
social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen framåt.
VALDELTAGANDE
Känslan av att kunna påverka och känslan av tillhörighet påverkar i allra högsta grad valdeltagandet. Att
mäta valdeltagandet ger därför en god bild av hur
delaktiga och inflytelserika invånarna känner sig.
Valdeltagandet ökade drygt en procentenhet jämfört med föregående val. På geografiska områden
kan inga statistiskt säkra jämförelser göras då valdistrikten ändrats sedan valet 2014. Värt att notera är
att Borås satsning på ökat valdeltagande i områden
med lägst valdeltagande i valet 2014 verkar gett
önskad effekt. På Sjöbo, Hässleholmen och framförallt Norrby ökade valdeltagandet 2018 medan
det minskade något på Hulta och Kristineberg.
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Högst valdeltagande hade Tämta-Vänga med 94,6
procent jämfört med Hässleholmen Södra, som
hade lägsta valdeltagandet med 52,7 procent. Jämfört med riket (84,1%) ligger Borås lägre.
INFLYTANDE FÖR UNGA I SKOLAN
OCH I SAMHÄLLET
Barnkonventionen blir svensk lag och börjar gälla
från 1 januari 2020. Det innebär en större skyldighet
och en ökad möjlighet för myndigheter och domstolar att sätta barnens rättigheter i fokus. Att barnkonventionen blir lag innebär inga nya rättigheter
för barn men barnens rättigheter får högre status och
kommer ha samma status som andra svenska lagar.
Precis som i den vuxna befolkningen är det en rättighet för barn och unga att känna delaktighet och inflytande över sitt eget liv och i samhället. I hälsoenkäten
som genomförs i Borås mäts ungas inflytande med

		

2014 		
Pojkar
Flickor

Göta
Det
går inte att utläsa någon förändring över tid när
Norrby
Sandhult
det
gäller andelen elever som upplever att de får vara
Sjöbo
med
och påverka hur lektionstiden används. Varken
Trandared
Viskafors
när
det gäller elever i årskurs 8 eller i årskurs 1 på
Borås
gymnasiet. Det går heller inte att utläsa några skillnader mellan flickor och pojkar om man inte också
tittar på områdesnivå. Där är dock osäkerheten i resultatet stor på grund av att grupperna blir små och
slumpens inverkan större.

På frågan om vilka möjligheter ungdomarna ansåg
sig ha att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen, var det ungefär en fjärdedel av
eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet som
ansåg sig ha mycket eller ganska stora möjligheter
till detta. Fler pojkar än flickor uppger att de har
möjlighet att framföra sina åsikter. I årskurs 1 på
gymnasiet ökar flickornas andel över tid.
TILLIT
Tillit till andra människor brukar liknas vid kittet
som håller samhället samman. Forskare har kunnat påvisa ett samband mellan tillit och livslängd.
Sambandet försvagas om man tar hänsyn till genus,
könstillhörighet och socialt umgänge. Men, trots
detta indikerar flera studier att generell tillit till andra människor är en undervärderad faktor och bör
behandlas mer av olika aktörer inom folkhälsofrågor.

2015		
Pojkar Flickor

Åk 8
31
33
30
28
Gy åk 1
42
47
44
46
Tabell 1. Vara med och bestämma över lektionstiden, andel i procent.

		

2014 		
Pojkar
Flickor

2015		
Pojkar Flickor

2017
Pojkar Flickor
33
45

33
46

2017
Pojkar Flickorr

Åk 8
29
26
28
22
24
22
Gy åk 1
26
17
29
21
28
23
Tabell 2. Mycket eller ganska stora möjligheter att framföra sina åsikter till de som bestämmer i kommunen,
andel i procent.
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I Borås svarar drygt 30 procent av männen och
kvinnorna att de saknar tillit till andra människor.
Jämförelser över tid visar en stabil trend.
Bland eleverna i årskurs 8 saknar 46 procent av
pojkarna och 57 procent av flickorna tillit till andra i sin närhet. I årskurs 1 på gymnasiet är siffrorna ännu högre, 56 procent av pojkarna och 63
procent av flickorna. Här kan inga jämförelser över
tid göras då frågan ställdes för första gången i Hälsoenkäten 2017. Däremot kan skillnader urskiljas
om man jämför geografiska områden med varandra.
SOCIALT OCH KULTURELLT
DELTAGANDE
Socialt deltagande och tillit bildar tillsammans det
som kallas socialt kapital. Det innebär att sociala relationer och nätverk påverkar kollektiv handling. För
en individ spelar det sociala deltagandet och sociala
relationer en stor roll. Människor med sämre ekonomiska förutsättningar har oftast lägre socialt och
samhälleligt deltagande.
I den nationella undersökningen Hälsa på lika villkor
mäts befolkningens sociala deltagande. Lågt socialt
deltagande innebär att man som mest har deltagit
i en social aktivitet under det senaste året. I Borås
minskar andelen som rapporterar lågt socialt deltagande något, både när det gäller männen och kvinnorna.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s hållbarhetsmål 2030

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (artikel 25.1)
• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (artikel 3)
• Rätt till mat (artikel 25.1)
• Rätt till social trygghet (artikel 22)
• Rätt till hälsa och välbefinnande (artikel 25.1)
• Rätt till utbildning (artikel 26.1)
• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten
till fullo (artikel 26.2)
• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster
(artikel 21.1)
• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering
(artikel 7)
• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv
(artikel 27.1)
• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena
för folkhälsa
• De tidiga livets villkor
• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Inkomster och försörjningsmedel
• Boende och närmiljö
• Levnadsvanor
• Kontroll, inflytande och delaktighet

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

GODA UPPVÄXTVILLKOR

GODA UPPVÄXTVILLKOR
För att uppnå en jämlik hälsa behöver tyngden
läggas på tidiga insatser tidigt i barnens liv. Det
är under barn- och ungdomstiden som förutsättningarna för resten av livet skapas. Stödjande och
lyhörda föräldrar som förmår ge barnet en god
fostran är ett barns främsta skyddsfaktor. Därför
är det viktigt att föräldrar och andra vuxna ges
förutsättningar för att vara barnets främsta resurs.
För att stimulera barns utveckling är förskola, skola
och fritidsaktiviteter viktiga. Förskola, skola och en
meningsfull fritid kan kompensera för det som föräldrar och andra viktiga vuxna inte förmår.
I Borås 2025 är ett av målområdena att stadens
vuxna medborgare tar ett gemensamt ansvar för att
barn och unga ska få goda uppväxtvillkor.
ANDEL BARN 0-5 ÅR SOM ÄR
INSKRIVET I FÖRSKOLA
Förskolan har långsiktiga positiva effekter på barns
lärande och utveckling. Studier har kunnat påvisa
att förskolan har socioekonomiskt utjämnande effekter genom att barn från resursfattiga familjer
drar störst nytta av att vistas i förskolan. För att
nå en jämlik hälsa behöver fokus läggas på tidiga
insatser i barnens liv. Därför är en väl fungerande
förskola, där barn får möjlighet att vara aktiva, delaktiga och engagerade i samspel med vuxna och
andra barn, en av de mest stimulerande lärandemiljöerna.

I Borås ökar andelen barn som är inskrivna i förskolan över tid. Högst andel inskrivna barn har
Sandhult med 87,6 procent och lägst andel har
Sjöbo med 66,5 procent 2018. För Borås var siffran 78,9 procent 2018.
ANDEL BARN 0-19 ÅR I EKONOMISKT
UTSATTA HUSHÅLL
Att bo trångt, att på grund av ekonomi inte kunna
delta i aktiviteter och känna oro är faktorer som
en familjs ekonomi påverkar barnet på. Barn som
växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll löper större
risk för ohälsa, både psykisk och fysisk. För barnen
infinner sig också ofta en känsla av skam och utanförskap, vilket leder till dålig självkänsla och en
sämre prestation i skolan och på fritiden. Att inte
klara av den ekonomiska försörjningen själv och att
istället behöva ta emot ekonomiskt bistånd är ett
skyddsnät tillhandahållet av samhället som dock
endast ska ses som och användas som en tillfällig
lösning.
Andelen barn i Borås som växer upp i ekonomiskt
utsatta hushåll har minskat under de senaste åren
och den fortsätter att minska. År 2017 var andelen
8,1 procent. I Sverige var siffran 9,2 procent. För
att ytterligare visa skillnaderna i hälsa mäts också
vilken bakgrund barnen har och där syns stora
skillnader beroende på om barnet har utländsk
bakgrund eller svensk bakgrund.
Andel barn med
		
utländsk bakgrund
2014
26,7
2015
26,0
2016
22,8

Andel barn med
svensk bakgrund
3,4
3,0
2,5

Tabell 3. Andel barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta
hushåll
Andelen barn som växer upp i ekonomiskt utsatta
hushåll minskar både för barn med utländsk bakgrund och för barn med svensk bakgrund. Gapet
mellan dessa grupper är dock stort.
BARN OCH KULTUR
FN:s konvention om barns rättigheter slår fast alla
barns rätt till kultur. Det handlar om att ge alla
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barn och unga goda förutsättningar att utvecklas
till självständiga individer genom att ge dem tillgång till olika kulturella uttrycksformer samt kunskap och resurser för eget skapande.
Att läsa är viktigt för språkutvecklingen och läsning av lite längre texter lär oss tänka snabbare
och bli mer analytiska. Det handlar också om att
få förståelse för att människor är olika, integration
mellan olika grupper i samhället och demokrati.
Böcker är en väg in i språket och ger en bättre kontroll över livet.
I Borås är trenden över tid negativ när det gäller
antal barnbokslån för åldern 0-17 år i kommunala
bibliotek. Jämfört med övriga kommuner i Sverige
ligger Borås högt med 17,6 barnbokslån per barn.
Även när man jämför Borås med kommuner av
samma storlek eller med kommuner med liknande
socioekonomi har Borås ett högt värde.
Andelen elever 7-15 år som deltar i musik- eller
kulturskola minskar över tid, 19 procent 2017
jämfört med 22 procent 2015.
SJÄLVSKATTAD HÄLSA
De flesta unga i Borås skattar sin hälsa som god
eller mycket god. Trenden över tid är dock negativ för både eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på
gymnasiet. Mellan geografiska områden varierar
det en hel del. Högst andel elever i årskurs 8 som
uppskattar att deras hälsa är god finns i Centrum
med 91 procent. Lägst i Norrby med 82 procent.
Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har Sandhult högst andel med 89 procent. Fristad har lägst
andel med 78 procent.
PSYKOSOMATISKA BESVÄR
I motsats till att de flesta unga uppskattar att deras
hälsa är god, upplever en fortsatt hög andel olika
typer av psykosomatiska besvär. Fler flickor än pojkar rapporterar nedstämdhet, magont, oro och att
de har svårt att somna. Jämförelser bakåt i tiden
visar att trenden är stabil.

20

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

har någon vuxen i sin närhet de kan prata med har
tidigare minskat över tid, nu verkar minskningen
ha stannat av. Framför allt är det pojkarnas andel
som har ökat sedan föregående mätning, vilket
bidrar till att den negativa trend som sågs mellan
åren 2013-2015 nu har stannat av.

Årskurs
2017
Årskurs 8,
8, 2017
Huvudvärk varje vecka

Årskurs 8, 2017
Ont i magen varje vecka
Känt sig nere varje vecka
Huvudvärk varje vecka
Känt sig irriterad/dåligt humör varje
Ontvecka
i magen varje vecka
Känt sig nervös varje vecka
Känt sig nere varje vecka
KäntHar
sigsvårt
irriterad/dåligt
varje
att somnahumör
varje vecka
vecka
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70

80

Figur 2: Upplevt dessa besvär minst en gång 60per70
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Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång
per vecka,
2015 andel i procent.
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Flickor

Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per
Figur 3: Upplevt dessa besvär minst en gång per vecka, 2015 andel i procent.
vecka,
2015 andel i procent.
Något som har en koppling till upplevelsen av psykosomatiska besvär är om en individ blir eller har
blivit utsatt för mobbning. I hälsoenkäten ställs
frågan om man har blivit utsatt för mobbning i
skolan under de senaste månaderna. Trenden har
varit relativt stabil med drygt 10-15 procent som
uppger att de varit utsatta en eller flera gånger. De
senaste två mätningarna, 2015 och 2017, visar att
allt fler rapporterar att de har utsatts. I t ex. Viskafors uppger 30 procent av eleverna i årskurs 8 att
de har utsatts en eller flera gånger. I flera utav de
nio nätverken för barn och unga 10-16 år vittnar
rektorer och enhetschefer om att trakasserier och
kränkningar på framför allt sociala medier ökat i
deras elevgrupper den senaste tiden. Detta är något
som behöver tas på största allvar.
NÅGON VUXEN ATT PRATA ÖPPET
OCH FÖRTROLIGT MED
Att ha någon vuxen i sin närhet man kan vända
sig till, oftast en förälder, är viktigt för barns och
ungas utveckling. Andelen elever i årskurs 8 som

Pojkar
Flickor
Totalt
2013
92
87
89
2014
87
85
85
2015
85
84
84
2017
90
85
88
Tabell 4: Andel elever i årskurs 8 som har någon
vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt
med, i procent.
För eleverna i årskurs 1 på gymnasiet har man
tidigare inte kunnat se någon trend över tid. Nu
verkar trenden vara negativ när det gäller pojkarna.
Om det är en tillfällighet eller inte får tiden utvisa.
Både när det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs
1 på gymnasiet finns det skillnader mellan olika
geografiska områden.
MEDLEMSKAP I FÖRENING
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande
på flera sätt. Dels ger det en inblick i demokrati,
ett starkare socialt nätverk samt att föreningslivet
erbjuder stimulerande och utvecklade aktiviteter
där man kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål.

		

Åk 8		
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013
66
61
53
42
2014
69
62
55
48
2015
63
62
54
47
2017
63
57
49
46
Tabell 5. Medlem i förening i Borås, andel i procent.
Drygt 60 procent av eleverna i årskurs 8 uppgav
att de var medlemmar i en förening 2017. För
eleverna i årskurs 1 på gymnasiet var andelen drygt
50 procent. Skillnaden mellan flickor och pojkar
har ökat något i årskurs 8 medan den har minskat
bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet.

		
Åk 8
Spelar teater, skapar musik eller dansar
25
Håller på med foto eller film, tecknar, målar, skriver, pysslar, syr eller liknande 27
Läser böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller liknande
49
Besöker bibliotek
8
Är ute i naturen
58
Går på ungdomens hus, fritidsgård eller liknande
21
Går på konsert
1
Går på teater, musikal eller dansuppvisning
1
Går på museum eller utställning
1
Går på match eller annat idrottsevenemang
24

21

Åk 2 gy
20
22
49
14
47
11
1
2
1
12

Tabell 6. Andel elever som gör följande saker minst en gång i veckan eller oftare på sin fritid, i procent.
I områdena varierar andelen medlemskap över tid.
Högst andel som var medlem i en förening i års
kurs 8 fanns i Sandhult med 75 procent och lägst
andel i Norrby med 43 procent. Norrbys andel har
minskat från 75 procent 2014 till 43 procent 2017.
Den nationella undersökningen LUPP (Lokal
uppföljning av ungdomspolitiken) genomförs regelbundet i Borås. Den senaste undersökningen
gjordes 2017 och vänder sig till elever i årskurs 8
och årskurs 2 på gymnasiet. Frågorna i enkäten ger
kommunen kunskap om hur de unga i Borås ser
på bland annat inflytande, möjligheten till arbete,
trygghet, sin egen hälsa och fritidsmöjligheter.
En fråga i undersökningen handlar om hur ofta
unga i Borås gör olika saker på sin fritid.
För båda åldersgrupperna var att vara ute i naturen
och att läsa böcker, tidningar, artiklar, bloggar eller
liknande det som man i störst utsträckning gjorde
på sin fritid. Gå på konsert, teater, musikal, dansuppvisning, museum och utställningar var det som
lägst andel gjorde.
BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Det finns ett tydligt samband mellan utbildningsnivå och hälsa. Ett exempel på det är sambandet
mellan utbildningsnivå och medellivslängd, där de
största skillnaderna i medellivslängd finns mellan
de som har förgymnasial utbildning och de som
har eftergymnasial utbildning. Föräldrarnas ut-

bildningsbakgrund spelar en roll för hur väl eleven
lyckas nå behörighet. Skillnaden är statistiskt säkerställd och sambandet kvarstår när hänsyn tas till
kön och födelseland.
I Borås var 80 procent av pojkarna och 86 procent
av flickorna behöriga till yrkesprogram 2018. Det
är något lägre än andelen för riket. En femtedel
av Borås pojkar i årskurs 9, dvs. cirka 130 individer, klarade alltså inte av behörighetskraven för att
komma in på gymnasiet. Skolan har huvudansvaret för att skapa goda studieresultat men en misslyckad skolgång är en komplex problematik där
flera av samhällets aktörer kan bidra till att skapa
bättre förutsättningar för barn och unga att fullfölja grund- och gymnasieutbildning.

90

Andel behöriga till yrkesprogram
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Figur 4: Andel
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Figur
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årskurs
9 somi procent.
är behöriga till
yrkesprogram, i procent.
Obs! Samtliga huvudmän
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TRYGG I SKOLAN
Att känna sig trygg i skolan borde vara lika självklart som att vuxna känner sig trygga på sin arbetsplats. Ändå känner sig drygt en av fyra i årskurs
8 och en av fem i årskurs 1 på gymnasiet otrygg i
skolan. Över tid är tryggheten oförändrad gällande
pojkarna i årskurs 8 medan tryggheten minskar något för flickorna i årskurs 8 och för båda könen i
årskurs 1 på gymnasiet.
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LEVNADSVILLKOR
OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN

och utbildningsnivån påverkar hälsan. Utbildningsnivån (högst avklarade utbildning) påverkar
positioner på arbetsmarknaden och på så sätt även
de ekonomiska, fysiska och psykosociala förutsättningarna.
Andelen med eftergymnasial utbildning i Borås
fortsätter att öka någon procentenhet varje år.
Kvinnornas andel ökar snabbare än männens. Mellan åren 2005-2017 ökade andelen i åldersgruppen
25-34 år med eftergymnasial utbildning med 12
procentenheter bland kvinnorna och fem procentenheter bland männen. År 2017 hade 49 procent
av kvinnorna och 35 procent av männen en eftergymnasial utbildning. Det är något lägre än riket.
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På individnivå betyder ett arbete bättre ekonomiska förutsättningar och en vardag som bidrar
till delaktighet och meningsfullhet. För samhället i
stort betyder en hög förvärvsfrekvens ett högt skattetryck som kan finansiera välfärdstjänsterna. Arbetslöshet medför sämre ekonomiska förutsättningKvinnor
Män
Totalt
ar för individen samt
en förlust
av det sociala stöd
och den gemenskap som en arbetsplats erbjuder.
Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.
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Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017

FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)
• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)
• Rätt till mat (art. 25.1)
• Rätt till social trygghet (art. 22)
• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)
• Rätt till utbildning (art. 26.1)
• Rätt till utbildning som utvecklar personligheten
till fullo (art. 26.2)
• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering
art. 7)
• Rätt till att delta i sitt lands styre (art. 21.1)
• Rätt att äga egendom (art. 17.1)
• Rätt till arbete och tillfredsställande arbetsförhållanden (art. 23.1)
• Rätt till lika lön för lika arbete (art. 23.2)
• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster
(art. 21.1)
• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv
(art. 27.1)
• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens
mening (art. 6)

De nationella målområdena
för folkhälsa
• Kunskaper, kompetenser och utbildning
• Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
• Inkomster och försörjningsmedel

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Företagandet växer genom samverkan
• Medborgares initiativkraft gör landsbygden
levande
• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Att alla människor ska ha möjligheter till en god
hälsa och ett långt liv uttrycks i svensk grundlag, i
FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna och i Världshälsoorganisationens stadgar.
I verkligheten har dock inte alla människor i Sverige samma möjligheter till detta. Människor med
olika lång utbildning, olika yrken eller olika stora
inkomster skiljer sig påtagligt åt i hälsa, sjukdomsrisk och i livslängd.

Kvinnor
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För att ytterligare belysa skillnaderna i livsvillkor
och levnadsförhållanden har flera av indikatorerna
i detta avsnitt delats upp på mindre geografiska
områden. Det gäller Brämhult, Norrby, Sjöbo,
Tandared och Göta. Ur dessa fem har de mindre geografiska områdena Hässleholmen, Norrby
stadsdel, Sjöbo stadsdel, Hulta och Kristineberg
lyfts ur. Värt att notera är att dessa fem områden
fortfarande ingår i de fem större geografiska områdenas siffror (f.d. kommundelarna).
UTBILDNINGSNIVÅ
Världshälsoorganisationen har i en rapport från år
2011 påvisat att hälsa påverkar utbildningsnivån

Totalt

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i
procent.

Kvinnor

Män

Totalt

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017,
andel i procent.

Figur 5. Eftergymnasial utbildning 35-54 år, 2017, andel i procent.

I Borås 2025 står det att allas kompetens oavsett
den enskildes förutsättningar ska tas tillvara. Socialt ansvarstagande ska genomsyra arbetsgivarskapet
i alla sektorer och Borås Stad ska vara ett föredöme.

Män

Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.

100
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är detsamma i åldersgruppen 35-54
90
år.80
70 Fler kvinnor än män har eftergymnasial utbild60
50
ning,
44 procent av kvinnorna och 35 procent av
40
30
20
männen
2017. Det finns skillnader mellan områ10
0
dena
i staden gällande eftergymnasial utbildning,
där Sandhult hade den högsta andelen med 47
procent och Norrby stadsdel den lägsta med 22
Kvinnor
Män
Totalt
procent 2017.
Figur 6. Förvärvsaktiva 35-54 år, 2016, andel i procent.

FÖRVÄRVSFREKVENS
Att ha ett arbete är av central betydelse då det
handlar om att jämföra olika socioekonomiska
grupper. Arbetslösa är i nästan alla hälsoavseenden
förfördelade jämfört med dem som har arbete. Arbetslösheten är på detta sätt kopplat till ojämlikhet och kan också vara mer bekymmersam för vissa
grupper än andra.

Under 2016 hade 85 procent av boråsarna i åldern
35-54 år ett arbete. Andelen har inte förändrats
de senaste åren och skillnaden mellan kvinnor
och män är oförändrad. Högst andel förvärvsaktiva fanns i Dalsjöfors, Fristad och Sandhult med
92 respektive 93 procent och lägst andel i Norrby
stadsdel och Hässleholmen, med 53 respektive 65
procent.
I åldersgruppen 55-64 år var andelen lägre, 75
procent. Både för männen och för kvinnorna har
det varit en positiv ökning de senaste åren. För
åldersgruppen 55-64 år fanns den högsta andelen
förvärvsaktiva i Sandhult med 85 procent och den
lägsta andelen i Norrby stadsdel med 48 procent.
ÖPPET ARBETSLÖSA UNGA
Andelen arbetslösa unga har sedan 2016 legat relativt stabilt. I mars 2018 var 3,1 procent av unga i
åldern 18-24 år öppet arbetslösa i Borås. Det finns
stora skillnader mellan områdena, med högst andel
arbetslösa i Norrby stadsdel med drygt sex procent
och lägst andel i Dalsjöfors med två procent. Här
utmärker sig Hultas kvinnor med åtta procent öppet arbetslösa.
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Öppet arbetslösa 18-24 år, 2018
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Totalt

Figur 7. Öppet arbetslösa unga 18-24 år, 2018,
andel i procent.
400,0
350,0
INKOMST
300,0
250,0
En
kontinuerlig inkomst och ekonomiska tillgång200,0
ar150,0
är viktiga för hälsan. Ekonomin har betydelse för
100,0
individers
och familjers möjligheter att kontrollera
50,0
0,0
och
medvetet styra sina livsvillkor. Ensamstående
med barn har oftare en sämre ekonomisk situation
9,0
än8,0 sammanboende med barn, även personer med
7,0
6,0 8. Medelinkomst
Figur
20 år och äldre, 2016.
utländsk
bakgrund
har oftare lägre inkomster än
5,0
4,0
svenskfödda.
3,0

2,0
1,0
0,0

Medelinkomsten för Borås år 2016 var 280 800 kr.
Det finns skillnader mellan områdena där Norrby
stadsdel har lägst medelinkomst med 158 100 kr
Män
Totalt
och Sandhult högstKvinnor
med 340
000
kr.
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400,0
350,0
300,0
250,0
200,0
150,0
100,0
50,0
0,0

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.

Figur 8. Medelinkomst 20 år och äldre, 2016.
EKONOMISKT BISTÅND
Arbete skapar delaktighet och ger den enskilda individen större möjlighet till frihet och utveckling.
Det ekonomiska biståndet är ett skyddsnät tillhandahållet av samhället men ska endast ses och användas som en tillfällig lösning. När en individ lämnar
utanförskap och går från bidragsberoende till egen

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

försörjning gynnar det inte bara den enskilda individen och dennes familj, utan också samhället. I
Borås är skillnaderna mellan geografiska områden
stor när det gäller andelen personer 20 år och äldre
som har ekonomiskt bistånd.
TRYGGHET
Trygghet påverkas av en rad faktorer. Det handlar
bland annat om faktorer som tillit till samhället och
till andra människor, om individers egen känsla av
kontroll och tro på sin egen och andras förmåga att
förhindra brott. Trygghet är en sammansatt företeelse som avspeglar en individs upplevelse av sin
egen säkerhet. Upplevelsen inbegriper värderingar,
erfarenheter, sociala förutsättningar och det fysiska
rummets utformning. Det är svårt att avgöra vilken faktor som är viktigast för att känna trygghet
och de olika faktorerna är beroende av varandra.
I Borås anger 28 procent av den vuxna befolkningen (16-84 år) att de avstår från att gå ut ensamma.
Siffran kommer från den nationella enkäten Hälsa
på lika villkor och gäller för 2018. Trenden över
tid är negativ och Borås andel är högre än rikets.
Över tid minskar antalet anmälda brott. Under
2018 anmäldes 1 124 brott per 10 000 invånare.
När det gäller antalet anmälda våldsbrott är trenden stabil, dock en liten ökning mellan 2017 och
2018.
MEDELLIVSLÄNGD
Medellivslängden fortsätter att öka i Sverige. Den
återstående medellivslängden vid 30 års ålder har
ökat mest för gruppen med eftergymnasial utbildning mellan åren 2012 och 2017. Ökningen är
något mindre för de med en gymnasieutbildning
och minst för de med en förgymnasial utbildning.
Alltså fortsätter trenden med ökade skillnader mellan grupper med olika utbildningsnivå. Det skiljer
sex år i återstående medellivslängd mellan de som
har eftergymnasial utbildning och de som har förgymnasial utbildning.
På senare år har det blivit möjligt att göra livslängdsberäkningar efter hushållstyp. Återstående
medellivslängd vid 65 års ålder för en kvinna med

eftergymnasial utbildning och som är sammanboende, är drygt 25 år. För en ensamstående man
med förgymnasial utbildning är återstående medellivslängd 15 år.
I Borås är medellivslängden 84,4 år för kvinnor och
80,4 år för män. Trenden över tid är stabil. Siffran
för Borås gällande medellivslängd går i dagsläget
inte att få ut på varken geografiska områden, utbildningsnivå eller hushållstyp. Men utifrån att
Borås ofta ligger i nivå med rikets siffror kan man
anta att medellivslängden även i Borås påverkas av
huruvida man har en högre eller lägre utbildningsnivå och är sammanboende eller ensamstående.
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LEVNADSVANOR

vån är i stort sett densamma sedan 2001. När det
gäller andelen barn med övervikt ligger den totala
andelen stabilt på 20 procent. Däremot skiljer det
en del mellan olika geografiska områden.
Barn 10 år som inte har övervikt
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FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)
• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)
• Rätt till mat (art. 25.1)
• Rätt till social trygghet (art. 22)
• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)
• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering
art. 7)

De nationella målområdena
för folkhälsa
• Boende och närmiljö
• Levnadvanor

Borås Stads Vision 2025
• Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
• Livskraftig stadskärna

LEVNADSVANOR
Utvecklingen när det gäller levnadsvanorna i Sverige har flera oroväckande tendenser. Bland annat
ökar den psykiska ohälsan och där lyfts ofta svårigheterna med att hålla en balans livet som en orsak.
Andra tendenser som ses är ett ökat stillasittande
som kan leda till smärtproblem, övervikt, sömnproblem och nedstämdhet. Men levnadsvanorna
blir inte bara sämre. Några delar har blivit bättre
i Borås över tid.
I Borås 2025 betonas vikten av platser för rekreation och upplevelser. Borås ska också vara en stad
där det är lätt att förflytta sig mellan olika delar till
fots eller med cykel.
ENERGIBALANS
Barns vikt påverkas av ärftlighet, matvanor och
hur mycket barnet rör på sig. Övervikt och fetma
anstränger kroppen, vilket ökar risken för sjukdomar så som diabetes eller hjärtsjukdomar. Genom
att ändra barnets matvanor kan viktutvecklingen
ändras.
Övervikt och fetma bland barn är idag ett växande problem globalt. På 40 år har antalet barn i
Sverige med övervikt nästan fördubblats. I Sverige
uppskattas 22 till 25 procent av barnen vara överviktiga och tre procent feta.
Andelen barn med högt BMI (fetma) i Borås har
inte ändrats nämnvärt under de senaste åren. Ni-

bland pojkar i årskurs 1 på gymnasiet, där andelen som tränade ofta och regelbundet på sin fritid
minskat från drygt 45 procent 2014 till 38 procent
2017.

		

Åk 8		
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

Område
Brämhult
Centrum
Dalsjöfors
Fristad
Göta
Norrby
Sandhult
Sjöbo
Trandared
Viskafors
Borås

2013
51
30
44
2014
46
31
45
2015
39
30
39
2017
44
30
38
Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4
på sin fritid, i procent.
2015

2016

2017

Figur 9. Barn i årskurs 4 som inte har övervikt,
Figur 9. Barn
i årskurs 4 som inte har övervikt, andel i procent.
andel
i procent.
Hälften av kvinnorna och drygt 40 procent av
männen i Borås är normalviktiga. Bland kvinnorna
är trenden negativ över tid. Andelen kvinnor med
fetma i Borås ökar över tid medan männens andel
minskar, 16 procent av kvinnorna och 14 procent
av männen lider av fetma.
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10.
Elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol 2001-2017, andel i procent.
bättras.

Den nordiska rekommendationen för barn och
unga är att vara fysisk aktiv minst 60 minuter per
dag, både måttlig och hög intensitet. Aktiviteterna
kan delas upp på kortare intervaller under dagen
och vara av olika slag. I hälsoenkäten ställs frågan
hur ofta eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet tränar på sin fritid.
När det gäller eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på
gymnasiet skiljer det något mellan åren och också
mellan könen. Största skillnaden över tid kan ses
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Att vara fysiskt aktiv 30 minuter per dag var den
rekommendation som togs fram år 2000 gällande
vuxna. Under 2011 reviderades rekommendationen till att en vuxen ska röra sig minst 150 minuter
per vecka, gärna mer. Fortfarande använder man
måttet 30 minuter per dag i den nationella enkäten
Hälsa på lika villkor. Det är också det mått som
Välfärdsbokslutet har följt över tid.
Andelen fysiskt aktiva män var densamma i riket
som i Borås. Kvinnorna i Borås var i jämförelse
med riket inte lika fysiskt aktiva. Inga skillnader
kan ses över tid och heller inte mellan könen.
ALKOHOL
Drygt en miljon svenskar beräknas ha någon form
av överkonsumtion av alkohol, så kallad riskkonsumtion eller riskbruk. Det är en vanlig missuppfattning att små mängder alkohol varje dag inte
bara är ofarligt utan också hälsosamt. Dock saknas
vetenskapliga bevis för detta. Alkoholen når alla
organ och påverkar både in- och utsidan.
Alkoholens andrahandsskador sträcker sig över ett
brett spektrum av livet. Från fosterskador via barns
oro och ängslan för föräldrars missbruk vilket kan
påverka deras grundläggande tillit och skolresultat,
till olyckor och våld.
Bland ungdomar på högstadiet och gymnasiet
minskar andelen som druckit alkohol över tid.

År 8
År 1 gy
Pojkar
Flickor
Pojkar
Flickor
2013
51
30
44
21
30 VÄLFÄRDSBOKSLUTET
2014
46
31
45
26
2015
39
30
39
20
2017
44
30
38
23

2018
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Tabell 8. Andel elever som tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, i procent.
Alkoholbruk

Andel elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol
100
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40
30
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0

Figur
10. i Elever
i årskurs
8 som
inteandel
druckit
Figur 10. Elever
årskurs 8 som
inte druckit alkohol
2001-2017,
i procent. alkohol
2001-2017, andel i procent.
2017 uppgav 86 procent av eleverna i årskurs 8 att
de inte druckit alkohol. Det är en ökning med 23
procentenheter sedan första mätningen 2001.
I årskurs 1 på gymnasiet uppger 52 procent att
de inte druckit alkohol, även här ökar andelen
över tid. I gymnasiet är det större skillnader mellan geografiska områden än vad det är i årskurs 8.
Högst andel elever i årskurs 1 på gymnasiet finns
i Norrby och Trandared med 67 procent, jämfört
med Centrum som har den lägsta andelen med 26
procent som inte druckit alkohol.
Alkohol brukas av 90 procent av befolkningen.
Mängden alkohol per invånare över 15 år är dock
betydligt lägre i vårt land än på kontinenten. 11
procent av kvinnorna och 18 procent av männen i
Borås rapporterar riskabla alkoholvanor. Det är en
lägre andel än för riket.
TOBAK
Skadorna av rökning och snusning är väl kända.
Tobaksanvändningen medför allvarliga hälsoproblem och dödsfall bland barn och unga som utsatts
för passiv rökning. Dessutom skadar tobaken både
människor och miljö där den produceras. De samhällskostnader som tobaken medför är omfattande.
I jämförelse med andra europeiska länder är andelen dagligrökande i Sverige låg. Fler kvinnor än
män röker dagligen, något som är ovanligt sett ur
ett internationellt perspektiv. Vid jämförelser mellan grupper med olika inkomst och utbildning är
dagligrökning vanligare i grupper med låg inkomst
och kortare utbildning.

I den unga befolkningen har vi under en rad år sett
en minskning av både rökning och alkoholbruk.
Bland eleverna i årskurs 8 i Borås var det i den senaste mätningen 85 procent som aldrig rökt. Av de
som rökt angav en procent att de gör det dagligen.
I årkurs 1 på gymnasiet uppgav 58 procent att de
aldrig rökt. Andelen som röker varje dag var något
högre bland gymnasieeleverna, ca sex procent.
I den vuxna befolkningen minskar andelen dagligrökare. Andelen män som röker dagligen har minskat från 16 procent år 2007 till fem procent 2018.
Bland kvinnorna är minskningen större, från 21
procent 2007 till 8 procent 2018.
Snusning är vanligare bland männen, 19 procent
av männen i Borås snusar dagligen jämfört med två
procent av kvinnorna 2018.
NARKOTIKA
Andelen som provat narkotika i Sverige har varit
relativt oförändrad under 2000-talet. Det finns
dock tecken på att användningen blivit något mera
intensiv i den unga befolkningen.
Bland eleverna i årskurs 8 var det fyra procent av
pojkarna och fem procent av flickorna som uppgav
att de någon gång använt narkotika 2017. I årkurs
1 på gymnasiet har 12 procent av pojkarna och åtta
procent av flickorna provat. Över tid är trenden
stabil. Det finns dock skillnader mellan olika geografiska områden och mellan skolor. Det i särklass
vanligaste narkotikapreparatet är cannabis (hasch
eller marijuana).
SPEL OM PENGAR
Det är viktigt att arbeta förebyggande för att förhindra att unga börjar att spela om pengar. Spelproblem hänger ofta ihop med dålig ekonomi, arbetslöshet, riskkonsumtion av alkohol eller psykisk
ohälsa. I Sverige har alla spelbolag 18-årsgräns för
att spela om pengar och för det statliga kasinot
Cosmopol är åldersgränsen 20 år.
I Hälsoenkäten ställs frågan om eleverna har spelat om pengar under de senaste 12 månaderna.
I årkurs 8 svarar 86 procent av pojkarna och 92

procent av flickorna att de inte spelat om pengar.
Bland eleverna i årskurs 1 på gymnasiet är andelen lägre bland pojkarna, 78 procent anger att de
inte spelat om pengar. För flickorna i årkurs 1 på
gymnasiet är andelen 95 procent. De vanligaste
spelformerna för unga är lotterier, spelautomater
och sportspel.
DATA- OCH TV-SPEL
Över hälften av alla unga i åldern 9-18 år spelar tv
spel eller datorspel, enligt Statens medieråd 2016.
Unga som spelar tre timmar per dag betecknats
som högkonsumenter. Denna beteckning kan
komma att förändras då en stor andel av de unga
spelar i den omfattningen idag. En hög konsumtion av spelande kan medföra psykisk ohälsa, som
depression eller ångest. Det kan också påverka
skolarbetet och sociala relationer negativt och sömnen blir sämre.
I Borås spelar 38 procent av pojkarna och 10 procent av flickorna i årskurs 8 mer än tre timmar per
dag på vardagar 2017. Bland eleverna i årkurs 1 på
gymnasiet är andelen ungefär som för årskurs 8. På
helger ökar andelen.

		

Åk 8		
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2013
56
85
61
85
2014
62
91
70
93
2015
62
90
68
96
2017
62
90
69
94
Tabell 9: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent.
SOCIALA MEDIER
Besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland tonåringar som tillbringar mycket tid framför datorn eller tv:n, visar
nya resultat från Folkhälsomyndighetens undersökning Skolbarns hälsovanor. Samtidigt pekar en
genomgång av forskningen på att medieanvändning kan främja sociala relationer bland unga.
I Borås anger 34 procent av pojkarna och 68 procent av flickorna i årskurs 8 att de ägnar tre timmar

eller mer åt sociala medier per dag (på vardagar).
Precis som när det gäller tv och datorspel är andelen ungefär densamma för årskurs 1 på gymnasiet.
		

Åk 8		
Åk 1 gy
Pojkar Flickor Pojkar Flickor

2014
79
49
72
44
2015
78
47
63
33
2017
66
32
60
32
Tabell 10: Är aktiv på sociala medier mindre än tre
timmar per dag på vardagar, andel i procent.
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Detta avsnitt kopplar mot FN:s hållbarhetsmål 2030
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HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

I Hälsa på lika villkor svarar gruppen äldre på frågan om socialt deltagande. Med lågt socialt deltagande menas de som inte deltar i någon eller endast
en aktivitet (av typen möten, bio/teater, sporttillställning eller större släktsammankomst) per år.
Lågt socialt deltagande, riket
45
40

33

OLYCKSFALL
Skador genom olycksfall bland äldre är särskilt
angelägna att förebygga eftersom de kan få stora
konsekvenser under lång tid för livskvalitet och ett
självständigt liv. Ser man till samtliga skador som
lett till sjukhusvård i Borås för gruppen 65-79 år
handlar det om cirka 300 personer under ett år.
Tendensen är att skadorna bland män ökar och att
de minskar något för kvinnor.
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FN:s allmänna förklaring om de
mänskliga rättigheterna
• Rätt till en tillräcklig levnadsstandard (art. 25.1)
• Rätt till liv, frihet och personlig säkerhet (art. 3)
• Rätt till mat (art. 25.1)
• Rätt till social trygghet (art. 22)
• Rätt till hälsa och välbefinnande (art. 25.1)
• Rätt till lika tillgång till offentliga tjänster
(art. 21.1)
• Rätt till skydd mot alla former av diskriminering
(artikel 7)
• Rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv
(art. 27.1)
• Rätt att överallt erkännas som en person i lagens
mening (art. 6)
• Rätt att delta i sitt lands styre (artikel 21.1)

De nationella målområdena
för folkhälsa
• Boende och närmiljö
• Levnadsvanor
• Kontroll, inflytande och delaktighet
• En jämlik och hälsofrämjande hälso- och
sjukvård

Borås Stads Vision 2025
• Människor möts i Borås
• Företagandet växer genom samverkan
• Livskraftig stadskärna
• Medborgares initiativkraft gör landsbygden
levande
• Goda resvanor och attraktiva kommunikationer

Medborgare över 65 år är en stor del av befolkningen och den ökade medellivslängden är ett tecken
på att vårt folkhälsoarbete i vid mening, fungerar
väl på många områden. De allra flesta äldre utgör
en resurs för samhället på många plan – för sina
familjer i form av stöd, hjälp och erfarenhet och för
samhället där många utgör en ryggrad i föreningsliv och annat ideellt arbete. Därför är det viktigt
att diskussionen om äldre och åldrandet betonar
möjligheter och resurser istället för att fokusera på
kostnader.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
16-29 år Kvinnor

16-29 år Män

65-84 år Kvinnor

65-84 år Män

I Sverige rapporterar drygt 30 procent av befolkningen i åldersgruppen 65-84 år ett lågt socialt
45
deltagande.
Jämfört med den yngre åldersgruppen
40
är35350,0
detta en betydligt större andel. Trenden över tid
300,0
är30
stabil.
25
250,0
20

200,0

150,0
INKOMST
10
100,0
År5050,02017 var medelinkomsten i Borås för ålders2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2018
0,0
gruppen
65 år och äldre 279 600 kronor för män
år Kvinnor
16-29 år Män
och 199 000 16-29
kronor
för kvinnor.
Det finns bety65-84 år Kvinnor
65-84 år Män
dande skillnader mellan olika geografiska områden,
där Norrby stadsdel har lägst och Centrum
Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent.
Kvinnor
Män
högst.

Medelinkomst 65 år-, 2017
350,0
300,0
250,0
200,0

SOCIALT DELTAGANDE
Äldre riskerar social utsatthet och isolering då de
utöver funktionsnedsättning och en växande sjukdomsbörda även löper en ökad risk att bli ensamma på grund av att partnern och vänner blir sjuka
eller går bort. Ensamhet är en riskfaktor för tidig
död, enligt vissa studier är ensamhet en större risk
för tidig död än både fetma eller fysisk inaktivitet.

5

0

Kvinnor

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre

I Borås 2025 är Borås en stad där människor möts
över generationsgränser. Borås har en bredd av
mötesplatser där ung möter gammal och där vår
historia möter framtiden.

10

Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i
Figur 11. Lågt socialt deltagande, riket, andel i procent.
procent.

15

Borås befolkning består till 20 procent av äldre, ca
21 500 i åldersgruppen 65+. Av dem är drygt 6 000
80 år eller äldre. Genom att följa hälsoutvecklingen
bland äldre ökar medvetenheten om att äldres engagemang och deltagande är en samhällsinvestering
och en tillgång för den egna människan.

15

150,0
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50,0
0,0

Kvinnor
Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år och äldre

Män

Figur 12. Medelinkomst 2017 för samtliga 65 år
och äldre

2017 Män

2017 Totalt

Figur
13.per Döda
per
1år,000
invånare
65-74 år,
Figur 13. Döda
1 000 invånare
65-74
2017, andel
i procent.
2017, andel i procent.
Andelen 65-74 år som dör i förtid ökar något i
Borås. Framförallt är det männens andel som ökar.
År 2014 var det 17 av 1 000 män jämfört med 22
av 1 000 år 2017.
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TABELLER
OM VÅRA TABELLER
Vartannat år gör folkhälsoenheten en hälsoenkät
i Borås skolor, både kommunala och i de privata
skolor som vill delta. Enkäten omfattar ett trettiotal frågor och berör fritidsvanor, sociala frågor, inflytande och levnadsvanor. Svarsfrekvensen är hög,
år 2017 då den senast genomfördes var svarsfrekvensen runt 90 procent i årskurs 8 och 85 procent
i årskurs 1 på gymnasiet. För att undvika att redovisa data som har lägre antal än sex personer som
grund, vilket ibland kan inträffa om man bryter
ner data på geografiskt område och kön, redovisas
medianen av de senaste åren.
Folkhälsodatabasen, som i denna sammanställning
kallas folkhälsodata, produceras av Folkhälsomyndigheten och innehåller kvalitetssäkrade data för
de olika målområdena för folkhälsoarbetet. Myndigheten hämtar data från olika register, samt från
den nationella folkhälsoenkäten (Hälsa på lika villkor) som genomförs årligen i ett urval av befolkningen 16-84 år.

TOLKNING
Det finns två typer av data i tabellerna. Registerdata som valdeltagande, olycksfall, förvärvsfrekvens, inkomst, betyg och enkätdata som data från
hälsoenkäten och nationella folkhälsoenkäten. Registerdata har generellt hög kvalitet och återspeglar i stort sett verkligheten. Enkätdata måste man
däremot vara mer försiktig med när man tolkar.
Slumpen för vilka som svarat kan ge skillnader i
resultatet, jämfört med om alla hade svarat.
När man bryter ner materialet på både område
och kön, blir underlaget mindre och slumpens
inverkan större. Felmarginalen för den nationella
folkhälsoenkäten ligger på plus/minus fem procent
på data för Borås. När hälsoenkäten bryts på område och kön blir felmarginalen också minst fem
procent. Data från hälsoenkäten på kommunnivå
har inte lika stor felmarginal, cirka en-två procent.
Jämförelser över tid kräver att det varit förändringar på flera procentenheter för att man ska kunna
tala om en trolig skillnad större än slumpen, en så
kallad signifikant skillnad.
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DELAKTIGHET, INFLYTANDE OCH TILLIT

			 2013			 2014			 2015			 2017
Område
Pojkar Flickor Tot.
Pojkar Flickor Tot.
Pojkar Flickor Tot.
Pojkar Flickor Tot.

VALDELTAGANDE
		

2002

2006

2010

2014

2018

Borås

78,3

79,1

81,7

82,1

83,4

Riket

77,9

79,4

81,6

82,8

84,1

Tabell 1: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigheten.

Brämhult

22

42

31

45

28

36

32

26

29

45

53

48

Centrum

14

17

16

31

44

38

28

31

29

26

31

27

Dalsjöfors

28

18

22

19

25

21

16

25

22

21

23

23

Fristad

56

53

54

40

41

41

38

29

33

40

52

45

Göta

37

41

38

14

43

29

39

25

33

52

33

41

Norrby

28

37

33

42

30

36

31

30

29

44

25

36

Sandhult

27

29

27

14

31

23

29

26

28

18

29

22

20

42

34

39

32

33

40

30

34

42

19

35

Område

2002

2006

2010

2014

2018

Sjöbo

Brämhult

73,6

73,8

75,9

73,3

75,6

Trandared

41

30

36

33

34

32

21

35

29

34

28

31

18

26

22

38

45

41

33

30

31

34

26

31

30

33

32

31

33

31

30

28

29

33

33

33

Centrum

78,9

79,5

81,7

81,8

83,6

Viskafors

Dalsjöfors

85,0

84,4

86,6

86,6

88,0

Borås

Fristad

83,8

84,3

87,0

87,1

89,5

Göta

75,0

75,4

76,8

78,2

78,7

Norrby

75,3

76,8

80,2

80,2

81,5

Sandhult

85,0

85,5

87,5

87,7

89,1

		

Sjöbo

67,5

68,6

73,6

73,2

73,6

2011

24

21

28

24

24

14

27

22

Tabell 4: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
		

Kille

Åk 8		
Tjej

Kille

Åk 1 på gy

Tjej

Trandared

78,0

78,7

80,4

81,0

80,8

2012

Viskafors

79,4

79,2

82,1

82,5

83,5

2013

25

16

31

23

31

26

26

17

Borås

78,3

79,1

81,7

82,1

83,4

2014

Riket

77,9

79,4

81,6

82,8

84,1

2015

28

22

29

21

Tabell 2: Valdeltagande i kommunalval, andel i procent.
Källa: Valmyndigheten, bearbetning Folkhälsoenheten.
Obs! 2018 ändrades valdistrikten så jämförelser per geografiskt område bakåt i tiden går inte att göra.

2017

26

22

28

23

INFLYTANDE FÖR UNGDOMAR I SKOLAN OCH I SAMHÄLLET
Område

39

Pojkar

Flickor

Totalt

Brämhult

39

35

34

Centrum

27

31

38

Dalsjöfors

20

24

22

Fristad

40

47

43

Göta

38

37

36

Norrby

37

30

35

Sandhult

23

29

25

Sjöbo

40

31

34

Trandared

34

32

32

Viskafors

34

28

31

Borås

31

33

32

Tabell 3: Får vara med och påverka hur lektionstiden används årskurs 8, median 2013-2017 andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 5: Möjligheter att framföra dina åsikter till de som bestämmer i kommunen, andel som svarat stora
eller ganska stora möjligheter, i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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TILLIT TILL ANDRA
		

SOCIALT OCH KULTURELLT DELTAGANDE

		

Kille

Åk 8 2017		
Tjej

Kille

Åk 1 gy 2017

Tjej

		

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

Brämhult

55

57

62

69

2006-2009

19

21

21

22

Centrum

40

49

47

63

2007-2010

18

21

20

23

Dalsjöfors

48

71

33

48

2008-2011

18

24

21

24

Fristad

36

54

36

53

2009-2012

19

23

21

23

Göta

44

61

61

71

2010-2013

19

24

22

23

Norrby

42

58

64

64

2011-2014

20

24

22

24

Sandhult

36

51

52

42

2012-2015

19

20

21

23

Sjöbo

58

71

52

69

2013-2016

17

20

20

22

Trandared

62

55

76

74

2015-2018

15

17

18

19

Viskafors

43

52

52

78

Borås

46

57

56

63

Tabell 6: Saknar tillit till andra, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
		

Riket

Tabell 8: Lågt socialt deltagande, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

GODA UPPVÄXTVILLKOR

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2006-2009

27

28

27

26

2007-2010

27

26

26

27

2008-2011

26

29

27

27

2009-2012

27

29

27

27

2010-2013

27

30

27

27

2011-2014

27

30

27

27

2012-2015

27

34

27

28

2013-2016

28

33

28

30

2015-2018

28

31

28

29

Tabell 7: Saknar tillit till andra, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata, enkät.

BARN I FÖRSKOLA
Område

2016

2017

2018

Brämhult

66,3

71,9

78,9

Centrum

64,5

66,6

73,8

Dalsjöfors

83,0

83,7

83,0

Fristad

82,5

86,6

86,0

Göta

61,6

71,5

72,7

Norrby

65,9

69,6

74,3

Sandhult

87,2

88,1

87,6

Sjöbo

63,2

66,3

66,5

Trandared

77,3

76,3

82,4

Viskafors

79,4

72,5

86,1

Borås

72,3

75,3

78,9

Tabell 9: Andel barn 0-5 år inskrivna i förskolan
Källa: Förskoleförvaltningen, bearbetning folkhälsoenheten.
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MOBBING

BARN OCH EKONOMI
		

Riket

Borås

2011

10,4

10,5

2012

10,3

10,0

2013

10,3

10,2

2014

10,1

10,2

2015

9,6

9,7

2016

9,0

8,4

2017

9,2

8,1

		

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

83

82

89

93

2013

86

83

92

92

2014

87

84

93

92

2015

85

83

92

91

2017

78

78

88

85

SOCIALT STÖD
		

SJÄLVSKATTAD HÄLSA
		

Flickor
åk 8

Tabell 13: Inte blivit mobbad de senaste tre månaderna, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 10: Barn 0-19 år i ekonomiskt utsatta hushåll, andel i procent.
Källa: Kolada, RKA.

Pojkar
åk 8

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

87

92

87

86

2013

92

87

86

84

2014

87

85

85

85

2015

85

84

87

84

2017

90

85

81

83

		
Pojkar
åk 8

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

95

96

91

85

2013

96

94

94

87

2014

96

92

92

88

2015

94

92

93

87

2017

91

88

86

80

		

Pojkar
åk 8

		

Tabell 11: Min hälsa är bra eller mycket bra, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Område

PSYKOSOMATISKA BESVÄR
		

		

Pojkar
åk 8

Tabell 14: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

Pojkar

Flickor

Totalt

Brämhult

85

85

85

Centrum

90

91

90

Dalsjöfors

89

89

89

92

87

90

Huvudvärk varje vecka		

29

45

36

58

Fristad

Ont i magen varje vecka		

19

37

21

36

Göta

90

79

85

91

79

86

Känt sig nere varje vecka		

22

50

37

57

Norrby

Känt sig irriterad/dåligt humör varje vecka

44

69

56

73

Sandhult

92

87

90

82

88

86

Känt sig nervös varje vecka		

36

58

46

61

Sjöbo

Haft svårt att somna varje vecka

35

45

48

54

Trandared

89

82

88

Viskafors

95

90

92

Borås

89

85

87

Tabell 12: Angett detta besvär en gång i veckan eller oftare 2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 15: Har någon vuxen i sin närhet de kan prata öppet och förtroligt med årskurs 8,
median 2013-2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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MEDLEM I FÖRENING
		

Pojkar
åk 8

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

68

64

51

49

2013

66

61

53

42

2014

69

62

55

48

2015

63

62

54

47

2017

63

57

49

46

		

Tabell 16: Är medlem i en förening, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Brämhult

58

59

61

Centrum

69

64

65

Dalsjöfors

71

75

75

Fristad

76

75

75

Göta

71

54

63

Norrby

69

62

66

Sandhult

73

70

73

Sjöbo

54

46

54

Trandared

58

50

57

Viskafors

59

61

59

Borås

65

62

64

Tabell 17: Är medlem i en förening årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
SKOLK
		

Pojkar
åk 8

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

78

80

70

75

2013

79

82

76

78

2014

82

82

77

78

2015

80

81

81

79

2017

79

78

71

76

		

Tabell 18: Brukar aldrig skolka, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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BEHÖRIGHET TILL GYMNASIET
Område

Skola

Pojkar

Flickor

Totalt

2016

2017

2018

Bodaskolan

62

62

69

100

74

100

Bodaskolan

70

68

69

Borås kristna skola

Borås kristna skola

i.u

i.u

100

Dalsjöskolan

91

83

79

Dalsjöskolan

78

80

79

Daltorpskolan

80

78

78

Daltorpskolan

78

79

78

Engelbrektskolan

73

90

91

Engelbrektskolan

87

100

91

Engelska skolan

100

100

100

Engelska skolan

100

100

100

Erikslundskolan

68

80

85

Erikslundskolan

85

85

85

Fristadskolan

91

77

85

Fristadskolan

80

89

85

Kunskapsskolan

100

100

100

Kunskapsskolan

100

100

100

Malmen montessori

100

100

100

94

100

94

Malmen montessori

100

100

100

Sandgärdskolan

Sandgärdskolan

91

100

94

Särlaskolan

65

56

73

80

81

66

Särlaskolan

67

79

73

Viskaforsskolan

Viskaforsskolan

63

69

66

Borås kommunala

78

78

80

Borås kommunala

78

86

80

Borås samtliga

82

82

83

Borås samtliga

80

86

83

Riket kommunala

81

81

83

Riket kommunala

80

85

83

Riket samtliga

83

83

84

Riket samtliga

82

87

84

Tabell 19: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram 2018, andel i procent.
Källa: Skolverket, Siris databas.

Tabell 20: Elever i årskurs 9 som är behöriga till yrkesprogram, andel i procent.
Källa: Skolverket, Siris databas.
TRYGG I SKOLAN
		

Pojkar
åk 8

Flickor
åk 8

Pojkar
åk 1 Gy

Flickor
åk 1 Gy

2012

79

79

90

92

2013

82

82

87

93

2014

78

78

89

87

2015

77

73

86

88

2017

76

73

82

84

		

Tabell 21: Känner sig trygg i skolan, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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Område

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

Pojkar

Flickor

Totalt

Brämhult

74

82

77

Centrum

85

81

83

Dalsjöfors

81

74

77

Fristad

87

81

84

Göta

74

60

64

Norrby

80

74

77

Sandhult

85

80

84

Sjöbo

76

74

74

Trandared

70

83

78

Viskafors

82

74

77

Borås

78

76

76

Tabell 22: Känner sig trygg i skolan årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

LIVSVILLKOR OCH LEVNADSFÖRHÅLLANDEN
UTBILDNINGSNIVÅ
		

Kvinnor

Riket		
Män

Kvinnor

Borås

Män

2005

43

35

37

30

2006

44

35

38

31

2007

46

36

39

31

2008

47

37

41

32

2009

48

37

42

32

2010

49

38

43

32

2011

50

39

44

33

2012

51

39

46

34

2013

52

39

46

34

2014

53

40

47

34

2015

54

40

48

34

2016

54

40

49

35

2017

54

40

49

35

Tabell 23: Eftergymnasial utbildning 25-44 år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

						 2015			2016			 2017
Område				 Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

Brämhult

40

37

38

43

40

42

42

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

Centrum

47

40

43

48

41

44

41

i.u

31

32

32

45

49

41

45

Dalsjöfors

43

28

35

44

29

36

45

29

37

Fristad

42

30

36

43

31

37

46

31

38

Göta

39

33

36

42

33

37

42

36

39

Varav Kristineberg

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

21

40

27

Norrby

42

37

39

43

38

40

44

38

41

Varav Norrby std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

20

23

22

Sandhult

50

40

45

51

41

46

53

42

47

Sjöbo

35

26

31

36

27

31

38

28

33

Varav Sjöbo std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

35

24

29

Trandared

37

31

34

38

32

35

39

32

35

Varav Hulta

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

33

35

34

Viskafors

36

21

28

37

23

30

38

24

30

Borås

42

33

37

43

34

38

44

35

39

Tabell 24: Personer med eftergymnasial utbildning 35-54 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, FOLK05KD.
FÖRVÄRVSFREKVENS
						 2014			2015			 2016
Område				 Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

Brämhult

74

77

76

72

72

72

77

79

78

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

62

66

64

Centrum

88

88

88

87

88

87

87

89

88

Dalsjöfors

91

94

92

90

93

92

90

93

92

Fristad

91

93

92

91

94

92

90

95

93

Göta

81

81

81

82

83

83

82

83

82

Varav Kristineberg

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

81

84

83

Norrby

76

78

77

75

78

77

75

80

77

Varav Norrby std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

45

60

53

Sandhult

92

95

93

91

95

93

91

95

93

Sjöbo

73

79

76

75

79

77

75

79

77

Varav Sjöbo std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

71

76

74

Trandared

80

87

84

80

86

83

81

87

84

Varav Hulta

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

76

84

80

Viskafors

87

88

88

87

90

89

87

90

89

Borås

83

86

85

83

86

85

84

87

85

Tabell 25: Förvärvsfrekvens åldrarna 35-54 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB AMPAC.
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						 2014			2015			 2016
Område				 Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

						 2016			2017			 2018
Område				 Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

Brämhult

64

77

76

62

63

62

67

Brämhult

4,4

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

49

53

51

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

i.u

6,2

5,4

5,9

5,6

5,7

5,6

Centrum

78

88

88

78

81

79

78

82

80

Centrum

2,4

1,5

1,9

2,4

1,1

1,7

2,7

1,6

2,1

66

69

5,6

5,7

5,6

4,7

3,9

4,3

4,4

4,3

Dalsjöfors

80

94

92

83

81

82

82

82

82

Dalsjöfors

3,3

1,4

2,4

2,3

2,3

2,3

3,3

0,6

2,0

Fristad

74

93

92

76

82

79

76

84

80

Fristad

3,8

0,7

2,5

1,2

0,8

1,0

3,1

1,1

2,2

Göta

70

81

81

69

74

72

72

75

74

Göta

4,9

3,5

4,2

4,3

2,1

3,1

2,9

2,2

2,5

Varav Kristineberg

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

69

74

72

Varav Kristineberg

i.u

i.u

i.u

4,8

0,5

2,6

2,1

2,8

2,5

Norrby

67

78

77

69

72

70

72

74

73

Norrby

3,7

3,2

3,5

5,8

3,6

4,7

4,7

3,6

4,1

Varav Norrby std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

49

47

48

Varav Norrby std

i.u

i.u

i.u

8,9

4,5

6,6

6,4

5,1

5,8

Sandhult

82

95

93

82

85

84

83

86

85

Sandhult

1,2

2,5

1,8

1,5

2,2

1,8

2,6

1,5

2,1

Sjöbo

60

79

76

61

65

63

62

67

64

Sjöbo

3,3

1,3

2,3

4,2

2,1

3,1

4,2

2,3

3,2

Varav Sjöbo std

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

61

66

63

Varav Sjöbo std.

i.u

i.u

i.u

5,1

2,3

3,8

4,6

3,3

3,9

Trandared

72

87

84

72

75

73

73

74

73

Trandared

2,6

1,7

2,1

3,5

2,2

2,8

3,6

4,1

3,8

Varav Hulta

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

i.u

65

71

68

Varav Hulta

i.u

i.u

i.u

4,4

4,7

4,5

2,6

8,2

5,2

51

Viskafors

73

88

88

74

80

77

77

82

80

Viskafors

4,1

2,6

3,5

3,0

3,9

3,4

6,4

3,4

5,1

Borås

72

76

75

73

76

75

74

77

76

Borås

3,6

2,5

3,0

3,5

2,3

2,9

3,7

2,5

3,1  

Tabell 26: Förvärvsfrekvens åldrarna 55-64 år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, AMPAC.

Tabell 28: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

ARBETSLÖSHET UNGDOMAR

INKOMSTFÖRDELNING

		

Män

Kvinnor

Område

2014

2015

2016

2012

4,2

3,5

Brämhult

245,1

268,1

259,2

2013

4,6

2,9

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

190,4

277,5

286,0

297,3

2014

3,8

2,9

Centrum

2015

3,1

2,4

Dalsjöfors

284,0

292,8

302,5

2016

3,6

2,5

Fristad

288,9

295,5

305,7

2017

3,5

2,3

Göta

249,6

258,4

268,7

2018

3,7

2,5

Varav Kristineberg

i.u

i.u

263,2

243,8

251,2

261,2

Tabell 27: Öppet arbetslösa ungdomar 18-24 år mars månad aktuellt år, andel i procent.
Källa: Borås Stad SCB, arbetssökande.

Norrby
Varav Norrby std

i.u

i.u

158,1

Sandhult

323,0

331,0

340,0

Sjöbo

220,2

225,8

235,2

i.u

i.u

226,6

Trandared

251,8

257,6

267,8

Varav Hulta

i.u

i.u

249,5

Viskafors

265,5

273,9

285,6

Borås

263,5

270,6

280,8

Varav Sjöbo std

Tabell 29: Medelinkomst för åldersgruppen 20 år och över, områden i Borås.
Källa: Borås Stad, snabbfakta inkomst i kommundelar.

52

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

VÄLFÄRDSBOKSLUTET 2018

EKONOMISKT BISTÅND
Område

53

ANMÄLDA BROTT
2016

		

Riket

Borås

5,7

7,7

2001

1 330

1 297

i.u

13,1

2002

1 376

1 264

1,3

1,5

1,6

2003

1 401

1 209

0,9

0,8

0,9

2004

1 388

1 217

0,6

0,7

0,5

0,7

2005

1 375

1 222

3,2

3,2

3,5

3,2

2006

1 349

1 158

2012

2013

2014

2015

Brämhult

9,1

8,9

8,6

Varav Hässleholmen

i.u

i.u

i.u

Centrum

1,2

1,3

Dalsjöfors

0,7

0,8

Fristad

0,7

Göta

3,4

Varav Kristineberg

i.u

i.u

i.u

i.u

3,8

2007

1 428

1 205

Norrby

6,6

6,8

6,4

6,4

5,9

2008

1 494

1 246

Varav Norrby std

i.u

i.u

i.u

i.u

17,9

2009

1 512

1 120

1 461

1 130

Sandhult

0,4

0,5

0,4

0,4

0,5

2010

Sjöbo

4,2

3,9

4,0

3,9

3,7

2011

1 499

1 114

Varav Sjöbo std

i.u

i.u

i.u

i.u

4,3

2012

1 473

1 144

Trandared

3,4

3,4

3,4

3,5

3,4

2013

1 460

1 139

Varav Hulta

i.u

i.u

i.u

i.u

5,2

2014

1 489

1 273

Viskafors

2,1

2,0

2,1

2,0

1,6

2015

1 534

1 180

Borås

3,3

3,3

3,2

3,2

3,1

2016

1 522

1 192

2017

1 506

1 115

2018

1 524

1 124

Tabell 30: Ekonomiskt bistånd i kommundelar personer 20 år och över, andel av befolkningen i procent.
Källa: SCB, INKOPAC.
Inkl. introduktionsersättning för flyktingar.

Tabell 31: Antal anmälda brott per 10 000 inv.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
TIDIG DÖD
			 2014			 2015			 2016			 2017
Område
Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

Brämhult

4

2

3

2

6

4

9

8

9

10

3

7

Centrum

4

4

4

2

1

2

3

2

3

3

8

6

Dalsjöfors

2

1

1

2

6

4

2

4

3

0

4

2

Fristad

2

0

1

5

2

3

5

7

6

0

3

2

Göta

7

5

6

2

7

4

8

5

6

3

5

4

Norrby

5

13

9

7

4

6

3

3

3

6

2

4

Sandhult

7

4

5

2

4

3

0

2

1

2

10

6

Sjöbo

0

13

7

10

11

10

2

6

4

2

0

1

Trandared

6

5

5

3

6

5

9

6

8

2

11

6

Viskafors

3

10

6

3

10

7

0

8

4

5

11

8

Borås

4

5

5

3

5

4

4

5

5

3

6

4

Tabell 32: Döda per 1 000 inv 55-64 år.
Källa: SCB Tab114KD.
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LEVNADSVANOR

		

		

ENERGIBALANS
Område

Pojkar

Flickor

Totalt

Brämhult

95

97

97

Centrum

99

98

98

Dalsjöfors

98

98

98

Fristad

99

100

99

Göta

95

95

94

Norrby

98

97

98

Sandhult

99

97

98

Sjöbo

99

96

98

Trandared

98

95

96

Viskafors

98

97

97

Borås

97

97

97

Tabell 33: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 25 (gränsen för fetma för barn), median 2014-2017.
Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.
Område

2015

2016

2017

Brämhult

76

71

76

Centrum

82

79

88

Dalsjöfors

79

87

81

Fristad

92

90

90

Göta

86

79

61

Norrby

74

79

82

Sandhult

84

79

86

Sjöbo

76

67

72

Trandared

67

85

66

Viskafors

79

86

82

Borås

80

81

81

Tabell 34: Barn i årskurs 4 med BMI lägre än 20 (gränsen för övervikt för barn).
Källa: Borås Stad, Skolhälsovården.

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2006-2009

57

60

45

43

2007-2010

56

60

45

42

2008-2011

56

57

44

44

2009-2012

55

56

44

44

2010-2013

55

56

43

45

2011-2014

55

56

43

45

2012-2015

55

57

42

40

2013-2016

54

56

42

42

2015-2018

53

53

41

40

Tabell 35: Normalviktiga i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
Definition: BMI 18,4 - 24,9.
		

		

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2006-2009

13

11

12

13

2007-2010

13

11

13

14

2008-2011

13

13

13

12

2009-2012

13

14

14

13

2010-2013

14

14

14

13

2011-2014

14

14

14

12

2012-2015

14

15

14

17

2013-2016

14

14

14

14

2015-2018

15

16

15

14

Tabell 36: Fetma i befolkningen, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
Definition: BMI 30 eller över.
FYSISK AKTIVITET
		

		

Pojkar

År 8		
Flickor

Pojkar

År 1 gy

Flickor

2011

45

27

38

19

2012

45

35

42

23

2013

51

30

44

21

2014

46

31

45

26

2015

39

30

39

20

2017

44

30

38

23

Tabell 37: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
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Område

2014

2015

2017

Brämhult

46

40

33

Centrum

36

35

40

Dalsjöfors

41

36

33

Fristad

33

25

46

Göta

27

36

28

Norrby

33

42

35

Sandhult

45

33

39

Sjöbo

37

29

47

Trandared

45

37

33

Viskafors

38

33

37

Borås

39

35

38

Tabell 38: Tränar minst 4 ggr/vecka på sin fritid i årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
		

		

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2005-2008

63

62

65

65

2006-2009

64

61

66

65

2007-2010

64

63

66

65

2008-2011

64

64

66

63

2009-2012

64

64

66

63

2010-2013

64

64

66

63

2011-2014

64

64

67

64

2012-2015

64

60

67

67

Tabell 39: Fysiskt aktiva (30 min/dag) efter region och år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
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ALKOHOL
Område

Område
Pojkar

Flickor

2014

2015

2017

Totalt

Brämhult

49

56

55

36

40

26

Brämhult

90

87

89

Centrum

Centrum

81

81

82

Dalsjöfors

43

50

50

Dalsjöfors

86

85

86

Fristad

44

48

39

Fristad

84

81

84

Göta

36

48

55

Göta

86

80

82

Norrby

48

65

67

Norrby

89

83

88

Sandhult

44

43

47

Sandhult

89

82

84

Sjöbo

44

57

63

Sjöbo

87

89

87

Trandared

41

41

67

Trandared

91

86

86

Viskafors

41

38

43

Borås

43

49

52

Viskafors

82

74

80

Borås

85

84

84

Tabell 40: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
Område

2014

2015

2017

Brämhult

89

88

90

Centrum

85

78

87

Dalsjöfors

88

85

87

Fristad

77

84

84

Göta

76

82

84

Norrby

88

83

87

Sandhult

87

83

85

Sjöbo

85

91

88

Trandared

83

77

92

Viskafors

86

81

78

Borås

84

83

86

Tabell 41: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 42: Har inte druckit alkohol de senastre tre månaderna årskurs 1 Gy, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
		

		

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2004-2007

13

12

22

21

2005-2008

14

12

21

21

2005-2009

14

14

21

20

2007-2010

14

14

21

22

2008-2011

13

12

21

21

2009-2012

13

11

21

21

2010-2013

13

11

20

21

2011-2014

13

11

20

21

2012-2015

13

11

19

20

2013-2016

13

11

19

19

2015-2018

13

11

19

18

Tabell 43: Riskabla alkoholvanor (självrapporterat), andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
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TOBAK
Område

Område
Pojkar

Flickor

2014

2015

2017

Totalt

Brämhult

60

59

61

55

57

46

Brämhult

81

80

82

Centrum

Centrum

75

89

82

Dalsjöfors

60

63

66

Dalsjöfors

87

84

86

Fristad

57

61

57

Fristad

86

87

87

Göta

44

56

48

Göta

79

72

75

Norrby

53

52

66

Norrby

76

80

78

Sandhult

56

55

60

Sandhult

86

86

87

Sjöbo

52

65

71

Sjöbo

74

83

79

Trandared

48

58

56

Trandared

86

86

83

Viskafors

47

49

63

Borås

52

56

58

Viskafors

81

70

77

Borås

80

83

81

Tabell 44: Har aldrig rökt årskurs 8, median 2013-2017, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
Område

		

2014

2015

2017

Brämhult

79

84

84

Centrum

86

77

88

Dalsjöfors

91

86

85

Fristad

76

86

91

Göta

69

82

77

Norrby

78

78

80

Sandhult

88

86

88

Sjöbo

79

79

78

Trandared

85

79

91

Viskafors

80

79

74

Borås

81

81

85

Tabell 45: Har aldrig rökt årskurs 8, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 46: Har aldrig rökt årskurs 1 Gy, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
		

Män

Västra Götaland		
Kvinnor

Män

Borås

Kvinnor

2007

12

16

16

21

2011

11

12

14

15

2015

10

10

11

12

2018

7

7

5

8

Tabell 47: Dagligrökare, andel i procent.
Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.
SNUS
		

		

Män

Västra Götaland		
Kvinnor

Män

Borås

Kvinnor

2007

19

3

22

1

2011

19

3

19

2

2015

19

4

20

3

2018

18

4

19

2

Tabell 48: Snusar dagligen, andel i procent.
Källa: Statistikdatabas Västra Götaland - Hälsa på lika villkor.
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HÄLSOSAMT ÅLDRANDE

NARKOTIKA
		

		

Pojkar

Åk 8		
Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2012

95

99

88

92

2013

94

95

86

90

2014

93

97

84

89

2015

92

97

88

91

2017

96

95

88

92

SOCIALT DELTAGANDE
		

Kvinnor

Män

2004

41

42

2005

40

37

2006

36

41

2007

33

39

Tabell 49: Har inte använt narkotika, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

2008

36

38

2009

34

37

SPEL OM PENGAR

2010

33

36

2011

34

38

2012

33

38

2013

34

39

2014

30

40

2015

32

40

2016

28

33

2018

28

34

		

		

Pojkar

Åk 8		
Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2013

85

90

80

91

2014

87

93

80

94

2015

80

93

79

95

2017

86

92

78

95

Tabell 50: Har inte spelat om pengar senaste 12 månaderna, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Tabell 53: Lågt socialt deltagande, riket 65-84 år, andel i procent.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.

DATA- OCH TV-SPEL
		

		

Pojkar

Åk 8		
Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

INKOMSTFÖRDELNING

2013

56

85

61

85

Område

Kvinnor

Män

2014

62

91

70

93

Brämhult

193,2

284,1

164,9

227,1

2015

62

90

68

96

Varav Hässleholmen

2017

62

90

69

94

Centrum

216,5

327,1

Dalsjöfors

197,6

276,6

Fristad

195,0

277,2

Göta

203,7

282,4

Varav Kristineberg

200,9

275,8

Norrby

188,8

263,0

138,2

142,9

Tabell 51: Spelar data- eller tv-spel mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.
SOCIALA MEDIER
		

		

Pojkar

Åk 8		
Flickor

Pojkar

Åk 1 gy

Flickor

2014

79

49

72

44

Varav Norrby std.

2015

78

47

63

33

Sandhult

204,2

299,5

32

Sjöbo

174,3

225,1

2017

66

32

60

Tabell 52: Är aktiv på sociala medier mindre än tre timmar per dag på vardagar, andel i procent.
Källa: Folkhälsoenheten, hälsoenkäten.

Varav Sjöbo std.

171,5

222,5

Trandared

192,8

264,7

Varav Hulta

192,8

254,9

Viskafors

203,9

259,4

Borås

199,0

279,6

Tabell 54: Medelinkomst för samtliga 65 år och äldre 2017, områden i Borås.
Källa: SCB, IBIND.
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SJÄLVSKATTAD HÄLSA

OLYCKSFALL
		

Riket

Kvinnor		
Borås

Riket

Män

Borås

2005

2972,8

2797,2

2160,8

1686,2

2006

2928,1

2993,7

2096,1

1710,8

2007

2911,8

2710,8

2099,6

2149,0

2008

2993,4

2902,6

2145,1

2087,2

2009

2959,9

2900,1

2179,8

1942,7

2010

3058,8

2968,9

2249,9

1903,6

2011

3036,6

3113,9

2305,0

1928,3

2012

3003,1

2839,6

2319,4

2345,5

2013

3029,1

3190,2

2349,7

2206,5

2014

2926,5

3154,6

2255,3

2066,6

2015

2884,9

3079,0

2263,8

2368,5

2016

2792,5

2768,0

2208,7

2333,0

Män

Kvinnor

2005

53

49

2006

55

38

2007

51

56

2008

57

55

2011

54

50

2015

60

54

Tabell 57: Självskattad god hälsa, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, 65-84 år, andel i procent.
Källa: Statistikdatabas VG-regionen (Hälsa på lika villkor)

Tabell 55: Fallolyckor, ålder 65 år och äldre, vårdade per 100 000 invånare.
Källa: Folkhälsomyndigheten, folkhälsodata.
TIDIG DÖD
			 2014			 2015			 2016			 2017
Område
Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män Tot.
Kvinnor Män
Tot.
Kvinnor Män

Tot.

Brämhult

9

17

12

6

19

12

9

25

16

17

22

19

Centrum

12

20

16

6

12

9

9

16

12

12

16

14

Dalsjöfors

10

10

10

3

15

9

8

15

11

8

25

17

Fristad

11

11

11

16

6

11

12

16

14

2

11

7

Göta

9

22

15

11

33

21

9

24

16

17

30

23

Norrby

10

24

17

5

16

10

11

11

11

6

31

18

Sandhult

0

14

7

13

20

17

5

12

8

9

16

13

Sjöbo

12

19

16

14

19

16

20

23

21

15

25

20

Trandared

11

26

18

9

10

9

7

22

14

8

15

11

Viskafors

11

9

10

13

16

15

7

16

12

18

29

24

Borås

10

17

13

9

16

13

10

18

14

11

22

16

Tabell 56: Döda per 1 000 inv 65-74 år.
Källa: SCB Tab114KD.
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”Ett samhälles utveckling, rikt eller fattigt, kan bedömas efter dess
befolknings hälsa, efter hur jämlikt hälsan är fördelad i samhället och
efter hur väl samhället skyddar de som drabbas av ohälsa och sjukdom”
Citat från Closing the gap in a generation, 2008
Rapporten Closing the gap in a generation är ett av de viktigaste dokumenten som har skrivits på hälsoområdet under de senaste decennierna. I
rapporten beskriver man hur den sociala rättvisan påverkar hur människor lever och därmed vilken risk de löper att bli sjuka och dö i förtid.
I Sverige och Borås har hälsan förbättrats under de senaste åren. Men, vi
ser samtidigt att skillnader i hälsa ökar. Skillnader som är nära förknippade med sociala förhållanden – hälsans bestämningsfaktorer. Ojämlikhet i hälsa går att undvika, eftersom den har sin grund i de förhållanden
under vilka människor växer upp, arbetar och åldras i.
Borås Stads Välfärdsbokslut lyfter fram de områden som har förbättrats
över tid men framför allt de områden där det behöver förbättras för att
kunna minska den ojämlika hälsan i staden. Att komma tillrätta med
denna ojämlikhet är helt enkelt en fråga om social rättvisa.
Trevlig läsning!
Borås Stad
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Tertialrapport 1 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 1 - 2019 och att
överlämna denna till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Budgetavvikelsen för fritidsramen är för perioden negativ efter justering av
externa bidrag samt sociala investeringsprojekt. I nuläget finns tecken på
obalans främst inom badenheten där djupare analyser behöver göras.
Inom fritidsramen prognostiseras en avvikelse på 4 000 tkr och avser sociala
investeringsprojekten ” En kommun fri från våld” samt ”Kraftsamling Sjöbo”.
Avvikelserna justeras i samband med årsbokslutet.
Bidragsramen är i balans och prognostiseras även så vid årets slut.
Efter beslut i Kommunstyrelsen i april justeras nämndens budgetram och
uppgår till 209 710 tkr för fritidsramen. Därutöver justeras kommunbidraget
med ytterligare 400 tkr för 2019 och 150 tkr inför 2020 mellan FoF och VäF.
Fritidsramen för 2019 blir därmed 209 310 tkr.
Ärendet i sin helhet
Fritidsramen
Periodens bokförda budgetavvikelse är 908 tkr. Denna budgetavvikelse
inkluderar externa bidrag där kvarstående överskott flyttas till kommande
budgetår. Bortser vi från externa bidrag, som i nuläget påverkar avvikelsen
positivt, samt sociala investeringsprojekten så är budgetavvikelsen i jämförelse
med kommunbidraget ca -1 000 tkr. De stora budgetavvikelserna för perioden
ligger inom Badenheten och Anläggningsenheten. Inom båda
verksamhetsområdena är det främst intäkterna som avviker.
Tilldelad fritidsram efter beslut i KF i december 2018 = 209 350 tkr.
Buffert och beredskapsplan
Efter beslut i Kommunstyrelsen i april tilldelas nämnden ett tilläggsanslag
på 360 tkr som en effekt av särskilda lönesatsningar och IT-relaterade
kostnader. Ny KF-budget blir därmed 209 710 tkr. Eftersom nämnden under
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2019 inte har kunnat avsätta någon buffert så budgeteras detta tilläggsanslag
som en mindre sådan. Därutöver finns inom respektive verksamhetsområde en
beredskapsplan med åtgärder att sätta in, motsvarande 1 % av budgetramen, vid
indikationer på en obalans i budget.
Ytterligare ramjustering
Från 1 april 2019 flyttas en personalresurs (syn- och hörselinstruktör) med ny
tillhörighet på Vård- och äldrenämnden. Budgeten bygger på en ramjustering
motsvarande 550 tkr per helår, fördelat på 400 tkr för 2019 samt 150 tkr under
2020. Denna justering görs på verksamhetsbudgeten för Träffpunkt
Simonsland.
Ny fritidsram för 2019 blir därmed 209 310 tkr.
Prognosavvikelse
I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 4 000 tkr på fritidsramen.
Underskottet avser sociala investeringsprojekten "En kommun fri från våld"
och "Kraftsamling Sjöbo". Kostnaderna justeras i samband med årsbokslutet.
Övrigt
Det är en stram budet för många verksamheter. I nuläget ser vi tecken på
obalans i budget, främst inom badenheten. Intäkter och kostnader måste
analyseras närmare för att ta ställning till om- och i så fall vilka åtgärder som
behöver vidtas för att få en budget i balans vid årets slut.
Bidragsramen
Bidragsramen prognostiserar en budget i balans vid årets slut.
Uppdrag
Tio uppdrag från Kommunfullmäktige följs upp för perioden. Alla uppdrag
rapporteras med status ”pågående” och anses vara delvis genomförda.
Därutöver följs två indikatorer från Kommunfullmäktige upp inom området
”Ekonomi och egen organisation”. Ett utav dem, utfallet för ”arbetad tid för
timavlönade omräknat till årsarbeten”, motsvarar årets målvärde.
Investeringar
Avsatt investeringsbudget förbrukas enligt plan. 2018 års kvarstående medel
som flyttats till 2019 är totalt 5 414 tkr. Från och med 2019 delas
investeringsbudgeten in i två grupper, årliga - respektive investeringar som löper
under flera år. Från och med 2019 flyttas inte eventuella kvarstående medel av
de årliga investeringsanslagen till kommande budgetår till skillnad från 2018.
Beslutsunderlag
1. Tertialrapport 1 2019 Fritids- och folkhälsonämnden
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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Målsättningen är att vi ska slutföra samtliga uppdrag som tilldelats nämnden
under innevarande år.
Under 2019 kommer Mötesplatserna att utvecklas ytterligare. De spelar en stor roll i arbetet med att
öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Tillsammans
med våra samarbetspartners, främst Kulturförvaltningen, försöker vi hitta goda samverkansformer.
Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter
som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen.
En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt trygghets- och
brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är samlade inom
förvaltningen. inom området "Lokalt inflytande och demokratiutveckling", vilket är ett
samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige, har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med andra
förvaltningar och med civilsamhället inom totalt 20 olika samverkansgrupper/nätverk med
uppdelningen; Nio nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, sju områdesnätverk och fyra
landsbygdsutveckling/ortsråd.
Under 2018 fattades beslut om att permanenta klustren mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Kulturförvaltningen. I slutet av januari togs ytterligare ett steg när de båda klustren, totalt 13 personer
inom ekonomi/ IT samt HR/nämndadministration, samlokaliserades i Kulturskolans gamla
administrativa lokaler, numera benämnt "Klusterhuset".
Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats, vilket innebär att före detta folkhälsoenheten
numera ingår i kvalitets- och utvecklingsenheten. Syftet med förändringen är att lyfta
folkhälsoarbetet organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom
förvaltningen och i staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande
folkhälsoarbete.
Den öppna ungdomsverksamheten består av 12 kommunala enheter och tre enheter som bedrivs i
annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, nytt för året är också att två
idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen ungdomsverksamhet två dagar per vecka.
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till
projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är
framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och
barn. Ett omfattande arbete bedrivs inom området.
Vi har också utvecklat ett arbete med volontärer från Europa, under februari tog vi emot fyra nya, och
har nu varit värdar åt 31 volontärer sammanlagt. I dagsläget finns det 10 volontärer i verksamheterna
fördelade på fem olika enheter.
I samband med februarinämnden hölls en ceremoni med anledning av att Borås Stad blivit
återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Vid högtiden deltog representanter från
Kommunstyrelsen, andra nämnder, Fritids- och folkhälsonämnden samt certifierare från den
internationella ISCCC (International Safe Community Certifying Centre).
Inom det Brottsförebyggande arbetet, arbetar vi för att förbättra kvalitén på EST-arbetet (effektiv
samordning för trygghet): Det digitala verktyget Embrace kommer att köpas in. Embrace kommer
underlätta för samtliga aktörer och säkerställa det systematiska arbetet samt visualisera det
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och på så vis göra det mer lättillgängligt.
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Även inom det drogförebyggande arbetet arbetar vi proaktivt, bland annat genom att ge uppdrag till
unga kommunutvecklare. Uppdraget blir att ta fram en informationsfilm till allmänheten om den nya
tobakslagen utifrån ett miljö- och barnrättsperspektiv.
Under perioden har samverkansgruppen Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två
gånger. 15 nya gym har anslutits sedan årsskiftet. Totalt ingår 26 gym (31 anläggningar) i nätverket.
Nätverket har beslutat att arbeta med metoden ”100 % Ren hårdträning” och genom den ingå i ett
nationellt nätverk. Det innebär att gymmen kommer utbildas i metoden i slutet av september och
gemensamma policy och handlingsplaner mot dopning kommer tas fram under sommaren. Målet är att
diplomera gymmen i ”100 % Ren hårdträning” i oktober.
Under perioden har det tagits fram lokala utvecklingsplaner för våra tre prioriterade områden,
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Utvecklingsplanerna innehåller en kartläggning och fokusområden
och är tänkta att gälla fem år från 2020.
Under rubriken Kraftsamling Sjöbo har vi under våren bedrivit en fortsatt utveckling av
Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Syftet med labbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att
mötas och utveckla idéer för positiv samhällsutveckling på Sjöbo. Fokus ligger på att få invånarna
delaktiga och på sikt uppnå invånardrivna aktiviteter.
Medborgarlabbet började året med att ha öppet två dagar i veckan. Öppettiderna har sedan utökats till
fyra dagar i veckan. Borås Stad, RISE och föreningen Hemgården har hjälpts åt med bemanningen.
Gällande processen kring en breddad Mötesplats på Sjöbo, har en idéskiss tagits fram. En
ledningsgrupp bestående av representanter från AB Bostäder, Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Kulturförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har träffats
för att utveckla idéskissen. I slutet av april presenterades förslaget på en kommunalrådsberedning.
Under hösten 2018 beslutade KF att bevilja drygt 1,9 miljoner av byggbonusen till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen i syfte att utveckla Sjöbo Torg. Tillsammans med
invånares idéer kommer torget att rustas upp och göras mer tillgängligt och upplevas tryggare.
Antalet besökare på Träffpunkt Simonsland har ökat med 20 000 besökare, jämfört med motsvarande
period 2018. Det innebär att 5 000 fler personer per månad passerar våra dörrar. Detta är ett led i att få
fler aktiviteter på fler antal timmar. Caféverksamheten ökar sin omsättning med 22% jämfört med
föregående år och även antalet kassakunder ökar.
Inom arbetet med spår och leder så är vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg färdigställd. Den går
att hoppa på från Gässlösa idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats.
Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både
förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.
Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst,
textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti.
Borås Simarena fortsätter att vara en välbesökt och attraktiv anläggning. Förutom att det är en plats
för allmänheten så har Simklubben Elfsborg en omfattande verksamhet i hallen. En mängd träningar,
tävlingar och träningsläger (externa föreningar och grupper) besöker gärna Simarenan.
Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med bland annat simundervisning för nyanlända
ungdomar. Vi samverkar här med Svenska Livräddningssällskapet och båda simföreningarna. Vi
utbildar hela tiden simlärare från många olika länder, som sedan blir aktiva ledare i simklubben
I slutet av mars månad var Borås Stad, tillsammans med Flickakademin och Västergötlands
Fotbollsförbund, värd för EM-kval för flickor 17 år i fotboll med fyra nationer. Sverige, Spanien,
Polen och Slovakien kämpade om en slutspelsplats. Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.
Det senaste i raden av evenemang till Borås är U20 EM i friidrott sommaren 2019. Ca 1 600 tävlande
från 49 länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt
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nära och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås.
Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.
På Ryavallen pågår förberedelserna, med bland annat ett nytt måltorn, innehållande tävlingssekretariat,
speakers, målkameror samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för press med bord,
eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig uppfräschning.
På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer
att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.
Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en
folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konståkning,
ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och
Svenska Bandyförbundet.
Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. I
Parasporthallen pågår en febril verksamhet genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med Västra
Götalands Idrottsförbund/SISU.
Arbetet med att se över föreningsstödet är slutfört och förslaget kommer att gå ut på remiss under
maj-augusti med tillhörande informationsträffar. En styrgrupp med nämndens presidie och en
referensgrupp med en representant från respektive parti i Kommunfullmäktige leder arbetet.
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det i praktiken ett utvecklingsarbete på samtliga
arenor för att stärka förutsättningarna för idrott. Isyta är en bristvara i Borås och nämnden kommer att
prioritera en satsning på en konstfrusen yta som komplement till Ishallen.
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året.
Förberedelsearbetet är i full gång med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion, där
länglöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer.
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2 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
2.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

2.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Föreningar och privatpersoner skall kunna
boka lokaler direkt på nätet i
förvaltningens bokningssystem under
2015. Arbetet förutsätter att låssystemen
till idrotts- och friluftsanläggningarna är
synkroniserade till bokningssystemet, så
att anläggningarna blir tillgängliga för
hyresgästen på den aktuella tiden.

Delvis
genomfört

En kommunövergripande SKLupphandling pågår med ca 200
deltagande kommuner. Borås är en av 19
pilotkommuner, som ligger ca ett halvår
före övriga kommuner. Tidsplanen är att vi
ska ta ställning till ett nytt system
senvåren 2019.

Fritids- och folkhälsonämnden ska i
samverkan med berörda nämnder samt
föreningslivet utreda behov och
förutsättningar för att bygga en modern
evenemangshall på lämplig plats.

Delvis
genomfört

Borås Basket kommer att bygga ut en
restaurangdel i anslutning till Boråshallen
och hyra densamma av
Lokalförsörjningsförvaltningen.
Restaurangen kommer att skapa bättre
förutsättningar för Borås Baskets
arrangemang, samt för andra
föreningar/organisationer som önskar
komplettera sitt arrangemang med mat i
anslutning till spelplanen. I samband med
utbyggnaden och att restaurangen
kommer på plats kommer Boråshallen att
utgöra stadens evenemangsarena tills
vidare.

Fritids- och folkhälsonämnden ska ta fram
en friluftsplan för Borås.

Delvis
genomfört

Ett utkast till Strategi för Borås Stads
friluftsliv går upp i nämnden i maj månad
och kommer därefter skickas ut på remiss
till samtliga nämnder och bolag. Svar
väntas senast 190930 och efter det
kommer synpunkterna på strategin
beaktas och eventuella förändringar att
göras innan den skickas vidare till
Kommunstyrelsen.

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

Delvis
genomfört

En plan vid Kronängsparken är framtagen
i samråd med samtliga berörda nämnder.
Planen är ute på samråd till och med den
21 maj. Kronängsparken kommer enligt
förslaget att innehålla en ny förskola samt
plats för lek- och rekreation och en yta för
idrott i form av fotbollsplan.
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Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Ny isyta och samlokalisering med
eventuell evenemangshall ska utredas.

Delvis
genomfört

Lokalförsörjningsnämnden har startat en
förstudie om ytterligare isyta i Borås.
Arbetet sker i nära samverkan med de
berörda föreningarna. Att lösa isyta
tillsammans med en evenamngsarena är
för dagen inte aktuellt. I Boråshallen
pågår ett arbete tillsammans med Borås
Basket om att lösa en restaurang och
serveringsplatser i direkt anslutning till
spelplanen, vilket skulle innebära att
Boråshallen kan tills vidare utgöra
stadens evenemangsarena för upp till 3
000 besökare.

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

Delvis
genomfört

Ett arbete har startat upp tillsammans
med Föreningsrådet.

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

2.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status T1 2019

Kommentar

Möjligheten att inrätta ett sökbart bidrag
för föreningar med verksamhet i
socioekonomiska områden, som
underlättar för fler att få åka med på läger,
tävlingar och cuper, ska utredas.

Delvis
genomfört

Ett liknande bidrag finns redan i Borås
Stad, men kommer även att ingå i den
pågående bidragsutredningen.

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

Delvis
genomfört

Ett sådant bidrag har funnits i Borås Stad
sen tidigare, men kommer även att ingå i
den pågående bidragsutredningen.
Dessutom pågår det en hel del arbeten för
målgruppen, bland annat i
Parasportcenter samt på Ridhuset, där
Borås Fältrittklubb har etablerat ett
samarbete med BUP (Barn och
ungdomspsykiatrin) i Borås.

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar
öppna sommartid ska utredas.

Delvis
genomfört

Sedan 2016 bedriver, med stöd av extra
statsbidrag, fritidsgårdarna verksamhet i
området under hela sommarlovet på
Hässleholmen, Hulta, Norrby, Kristineberg
och Sjöbo. I Dalsjöfors, Viskafors och
Fristad kommer det under sommarlovet
2019 finnas verksamhet under tre veckor.

Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda
hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan
starta.

Delvis
genomfört

Pågår dialog med flera föreningar om
fortsatt och utökad samverkan. Hittills
under året har vi tecknat avtal med
Byttorps IF samt med Herstra IF.
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2.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges indikatorer
Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Utfall 2017

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

6,8

7,6

6,8

8

15,9

13,1

14

13,6

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målvärdet för 2019 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått för tertial 1, där utfallet visar 8%.
Att sjukfrånvaron ökar under årets första period tros bero på att sjukdomar som influensa och andra
åkommor är mer utbredda än andra. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för sjukfrånvaron och att
den ska minska de efterföljande två åren. Detta med bland annat stöd av den nybildade centrala
enheten som heter Organisationshälsa, med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet
rehabärenden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har hög
andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa, liksom med upprepad kortidsfrånvaro på
individnivå. Cheferna har fått ökad kunskap i hälsofrämjande ledarskap och tillsammans med
hälsoinspiratörerna och HR blir detta en viktig nyckel för att nå måluppfyllelse.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019. För tertial 1 innebär det att målet är
uppnått. Förvaltningen använder kontinuerligt timavlönade vid behov i verksamheter där inte
möjligheten finns att inte ersätta ordinarie medarbetare på grund av verksamhets- och arbetsmiljöskäl.
Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra anställningsformer tillämpas och en
prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en timavlönad.
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3 Nämndens verksamhet 1
3.1 Fritid och folkhälsa
3.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

2 705

4 120

4 500

4 500

0

Avgifter och övriga intäkter

14 134

16 817

57 619

57 619

0

Summa intäkter

16 839

20 937

62 119

62 119

0

Personal

-29 048

-30 657

-95 401

-97 801

-2 400

Lokaler

-27 835

-30 532

-92 257

-92 257

0

Övrigt

-21 832

-21 980

-69 083

-71 043

-1 960

-3 991

-4 857

-14 328

-14 328

0

-82 706

-88 026

-271 069

-275 429

-4 360

0

0

-360

0

360

-65 867

-67 089

-209 310

-213 310

-4 000

Kommunbidrag

65 270

67 997

209 310

209 310

0

Resultat efter
kommunbidrag

-597

908

0

-4 000

-4 000

0

0

0

0

597

845

4 000

4 000

0

1 753

0

0

0

1 864

343

343

343

0

Tkr
Statsbidrag

Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat
Godkända "öronmärkta"
projekt
Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Periodens bokförda budgetavvikelse är 908 tkr. Denna budgetavvikelse inkluderar externa bidrag där
kvarstående överskott flyttas till kommande budgetår. Bortser vi från externa bidrag, som i nuläget
påverkar avvikelsen positivt, samt sociala investeringsprojekten så är budgetavvikelsen i jämförelse med
kommunbidraget ca - 1 000 tkr. De stora budgetavvikelserna för perioden ligger inom Badenheten och
Anläggningsenheten. Inom båda verksamhetsområdena är det främst intäkterna som avviker.
Tilldelad fritidsram efter beslut i KF i december 2018 = 209 350 tkr.
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Buffert och beredskapsplan
Efter beslut i Kommunstyrelsen i april tilldelas nämnden ett tilläggsanslag på 360 tkr som en effekt av
särskilda lönesatsningar och IT-relaterade kostnader. Ny KF-budget blir därmed 209 710 tkr. Eftersom
nämnden under 2019 inte har kunnat avsätta någon buffert så budgeteras detta tilläggsanslag som en
mindre sådan. Därutöver finns inom respektive verksamhetsområde en beredskapsplan med åtgärder
att sätta in, motsvarande 1 % av budgetramen, vid indikationer på en obalans i budget.
Ytterligare ramjustering
Från 1 april 2019 flyttas en personalresurs (syn- och hörselinstruktör) med ny tillhörighet på Vård- och
äldrenämnden. Budgeten bygger på en ramjustering motsvarande 550 tkr per helår, fördelat på 400 tkr
för 2019 samt 150 tkr under 2020. Denna justering görs på verksamhetsbudgeten för Träffpunkt
Simonsland.
Ny fritidsram för 2019 blir därmed 209 310 tkr.
Prognosavvikelse
I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 4 000 tkr på fritidsramen. Underskottet avser sociala
investeringsprojekten "En kommun fri från våld" och "Kraftsamling Sjöbo". Kostnaderna justeras i
samband med årsbokslutet.
Det prognostiserade underskottet återfinns inom följande enheter:



Mötesplatser/förebyggande arbete, - 2 700 tkr som avser sociala investeringsprojektet "En
kommun fri från våld".
Folkhälsa, -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet " Kraftsamling Sjöbo"

Övrigt
Det är en stram budet för många verksamheter. I nuläget ser vi tecken på obalans i budget, främst inom
badenheten. Intäkter och kostnader måste analyseras närmare för att ta ställning till om- och i så fall
vilka åtgärder som behöver vidtas för att få en budget i balans vid årets slut.

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2018-12-31

Utfall 2019-04

Återstår

En kommun fri från våld
(projekt 29004)

5 700

2 971

561

2 168

Kraftsamling Sjöbo
(projekt 29005)

3 000

763

284

1 953

Summa

8 700

3 734

845

4 121

Projekt

En kommun fri från våld, projekt 29004, är inne på sitt sista år. Kostnaderna för 2019 beräknas till
2 700 tkr, det vill säga den summa som kvarstår att nyttja. Projektet startade 2015 och slutförs under
2019. Under hela perioden finns ett totalt godkänt belopp på 5 700 tkr. Läs mer i avsnitt 3.3.2.
Kramftsamling Sjöbo, projekt 29005. Kostnaderna för 2019 beräknas till ca 1 300 tkr. Projektet
påbörjades 2018 och slutförs 2020. Under 3- årsperioden finns 3 000 tkr avsatt. Läs mer i avsnitt 3.3.5.
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3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Kostnad

-525

-512

-1 359

-1 359

0

Nettokostnad

-525

-512

-1 359

-1 359

0

14

0

0

0

0

Kostnad

-3 564

-4 281

-12 598

-12 598

0

Nettokostnad

-3 550

-4 281

-12 598

-12 598

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-115

-5

-407

-407

0

Nettokostnad

-115

-5

-407

-407

0

1 367

3 187

1 316

1 316

0

Kostnad

-6 392

-6 257

-18 556

-21 256

-2 700

Nettokostnad

-5 025

-3 070

-17 240

-19 940

-2 700

2 491

2 232

7 388

7 388

0

Kostnad

-14 757

-13 736

-42 432

-42 432

0

Nettokostnad

-12 266

-11 504

-35 044

-35 044

0

1

0

176

176

0

Kostnad

-151

-242

-2 839

-2 839

0

Nettokostnad

-150

-242

-2 663

-2 663

0

2 824

3 187

3 760

3 760

0

-3 179

-2 395

-6 240

-7 540

-1 300

-355

792

-2 480

-3 780

-1 300

1 176

865

2 512

2 512

0

Kostnad

-3 527

-3 428

-10 879

-10 879

0

Nettokostnad

-2 351

-2 563

-8 367

-8 367

0

4 970

4 602

21 046

21 046

0

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Överenskommelsen
Intäkt

Mötesplatser/förebyggand
e arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

Folkhälsa
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Träffpunkt Simonsland
Intäkt

Anläggningsenheten
Intäkt
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Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

Kostnad

-36 808

-37 698

-113 966

-113 966

0

Nettokostnad

-31 838

-33 096

-92 920

-92 920

0

3 996

6 654

21 717

21 717

0

-12 656

-18 234

-50 879

-50 879

0

-8 660

-11 580

-29 162

-29 162

0

0

210

0

0

0

Kostnad

-1 033

-1 238

-6 710

-6 710

0

Nettokostnad

-1 033

-1 028

-6 710

-6 710

0

Intäkt

0

0

0

0

0

Kostnad

0

0

-360

-360

0

Nettokostnad

0

0

-360

-360

0

16 839

20 937

57 915

57 915

0

Kostnad

-82 707

-88 026

-267 225

-271 225

-4 000

Nettokostnad

-65 868

-67 089

-209 310

-213 310

-4 000

Tkr

Badenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Evenemang
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt
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3.3.1 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
HR- och ekonomikluster
Under 2018 fattades beslut om att permanenta klustren mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och
Kulturförvaltningen. I slutet av januari togs ytterligare ett steg när de båda klustren, totalt 13 personer
inom ekonomi/ IT samt HR/nämndadministration, samlokaliserades i Kulturskolans gamla
administrativa lokaler, numera benämnt "Klusterhuset". I början av april bjöds kollegor från båda
förvaltningarna in till inflyttningsfest och invigning.
Inom respektive kluster fortgår det löpande administrativa arbetet. Bokslutsarbetet för 2018 är slutfört,
som under årets första månader har varit prioriterat inom ekonomiklustret.
Klustren har från februari månad gemensamma APT (arbetsplatsträffar) och fokus har varit att ta fram
gemensamma rutiner för vår nya arbetsplats, bland annat i enlighet med det systematiska
arbetsmiljöarbetet. Brandskyddstillsyn har utförts och nya brandrutiner har tagits fram och
kommunicerats.
Fyra gånger per år träffas förvaltningarnas båda förvaltningschefer, fackliga representanter och båda
klustercheferna för uppföljning och samverkan. Denna samverkansgrupp har under perioden träffats i
februari och april.
Kvalitet- och utvecklingsenheten
Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats. Den 1 februari flyttades utvecklingsledaren som
primärt arbetar med välfärdsbokslutet över till kvalitets- och utvecklingsenheten. Den 1 april flyttades
resterande fyra utvecklingsledare för folkhälsa över, vilket innebär att före detta folkhälsoenheten
numera ingår i kvalitets- och utvecklingsenheten. Syftet med förändringen är att lyfta folkhälsoarbetet
organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom förvaltningen och i
staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande folkhälsoarbete.
Vikarierande verksamhetsutvecklare för kvalitet har sedan den 1 april börjat arbeta som kommunikatör
för kulturförvaltningen. Resterande 2019 köper förvaltningen 25 procent av tjänsten, vilket kommer
möjliggöra att vi upprätthåller kvalitetsarbetet med fokus på intern kontroll, riskanalays och KRISarbetet. Ordinarie verksamhetsutvecklare planerar börja arbeta fullt från nuvarande föräldraledighet den
1 januari 2020, men kommer från maj månad arbeta 20 procent. Hennes arbete kommer fokusera på
hur vi kan förbättra uppföljning och analys av verksamheten, såsom utvecklingen av kritiska
indikatorer, relevanta verksamhetsmått och förvaltningsövergripande analysarbete.
Välfärdsbokslutet 2018 är klart och lyfts i nämnden i maj månad för vidare hantering av
kommunstyrelsen. Bokslutet har en tydligare inriktning mot social hållbarhet än tidigare och visar hur
den ojämlika hälsan är fördelad i staden, i syfte att utgöra underlag för prioriteringar och satsningar i
arbetet för en jämlik hälsa.

3.3.1.1 Överenskommelsen
Arbetet fortgår enligt den handlingsplan som är antagen och kommunicerades med De Idéburna på
stormötet i november 2018. På grund av ny nämndsammansättning har samrådet bytt ordförande.
Samrådet har haft två sammanträden hittills under 2019.
Två FRÖ-möten har genomförts, båda var välbesökta.
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IOP
Två nya samarbeten har initierats, mellan den Öppna ungdomsverksamheten och Hestra IF och
Byttorps IF. Genom IOP erbjuder föreningarna fritidsgårdsverksamhet i egna lokaler.
Befintligt samarbete med Mariedals IK har övergått till ett IOP-avtal och avser Mötesplats på
Kransmossen. Mötesplatsen ryms i föreningens klubblokal på området och är öppen för besökare i alla
åldrar. Mötesplatsen arrangerar även aktiviteter i området.

3.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun
fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal
löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention.
Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Mötesplats Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats
Sjöbo, Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-fredag i varierande
utsträckning.
Mötesplatserna har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för
verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha
en lokal prägel och de tre inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Den förändring som
genomfördes 2017 och som innebär ett sammanhållet geografiskt ansvar inom mötesplatser/öppen
ungdomsverksamhet och en fortsatt utveckling av samverkan med bland annat kulturverksamheten,
äldreomsorgen och förskoleverksamheten ger ökade förutsättningar för att verkställa "det nya"
uppdraget.
Den kommande "nyöppningen" av Mötesplats Hässleholmen där nya inventarier ej finns budgeterade
och de pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset
och nya Mötesplats Hässleholmen gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de
ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.
Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. För närvarande
kan inte ett tillförlitligt resultat redovisas. Redovisning förväntas kunna ske i tertial 2.
Internationellt arbete
Under februari tog vi emot fyra nya volontärer, och har nu varit värdar åt 31 volontärer sammanlagt.I
dagsläget finns det 10 volontärer i verksamheterna fördelade på fem olika enheter. Två av dessa enheter
är helt nya. Under hösten kommer även två nya enheter i servicesorterna att inkluderas vilket länge
legat i planeringen.
Under våren har två personal varit i Marocko och påbörjat ett internationellt samarbete för att stärka
ungas villkor. Ytterligare två personal kommer att åka till Bryssel i april för att representera FOFs
internationella arbete under European Youth Week som hålls av EU-kommissionen.
Det våldspreventiva arbetet, i samverkan med "En kommun fri från våld" är numer en del av alla
volontärprojekt.
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En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till
projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är
framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och
barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna
och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla
strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa
komponenter; alltså samverkan plus WHOs tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om
sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera
åskådaren, är kärnan i projektet.
Från 2017 har Fritids- och folkhälsonämnden ansvar för projektet som gör våldspreventionsinsatser
med fyra kommunala förvaltningar (FoF, IFO, ALF, Social Omsorg) och ca åtta
civilsamhällesorganisationer. Insatserna görs utifrån tre fokusområden: 1) Boendetrygghet, 2) Ungas
delaktighet, 3) Invånarnas fritid. Avsikten är att ungefärligen täcka områden som en invånare i Borås
möter i sin vardag.
Sedan hösten 2017 så har 14 grundutbildningar i våldsprevention genomförts i Borås, med drygt 20
deltagare på varje, bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet
genomgått grundutbildning. Som steg II efter grundutbildning erbjuds sedan hösten 2018
fördjupningsutbildningar, sex fördjupningsutbildningar har erbjudits sedan hösten 2018.
För att säkerställa den våldspreventiva kunskapen i staden efter projektets slut har en riktad utbildning
med fokus på att kunna utbilda, driva och processleda det våldspreventiva arbetet i sina respektive
verksamheter och organisationer tagits fram. Utbildningen är en heldag och riktar sig till chefer,
samordnare och andra nyckelpersoner i både kommunal verksamhet och i civilsamhällesorganisationer.
Utbildningen lär bland annat ut verktyg för planering och uppföljning av våldspreventivt arbete,
motivations strategier, samt strategier för att hantera motstånd. Hittills har tre utbildningar genomförts
med totalt nästa 70 deltagare.
Utöver dessa relativt öppna utbildningar så finns också behov i olika verksamheter som kräver
skräddarsydda upplägg. Exempel på detta är utbildningen i januari 2019 för SISU:s konsulenter i
Sjuhärad som fick ett utbildningsupplägg med våldsprevention utifrån idrottssammanhang, en
utbildning i februari 2019 på Borås folkhögskola med inriktning på våldsprevention i bostadsområden
och flerfamiljshus och utbildningen som görs för bad-enheten i juni 2019 med inriktning på
våldsprevention i simhallar och badhus.
Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med Borås Stads
projekt ”en kommun fri från våld”.
Såhär skriver Länsstyrelsen om samarbetet med projektet, 25/4 2019:
Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med utvecklingsledarna och Borås
Stads projekt ”en kommun fri från våld”.
Samverkan med Borås och en kommun fri från våld har varit mycket värdefull för Länsstyrelsens utveckling av det
våldspreventiva arbetet i Västra Götalands län. Tillsammans med utvecklingsledarna har Länsstyrelsen anordnat olika
kunskapshöjande insatser inom området (om universell våldsprevention, genusförändrande ansats, åskådarperspektivet,
våldspyramidens förklaringsmodell) exempelvis konferenser och nätverksträffar för kommuner och stadsdelar som arbetar
med våldsprevention. Vi har erbjudit stöd till enskilda kommuner och stadsdelar för att utveckla det våldspreventiva
arbetet på lokal nivå. Utvecklingsledarna i Borås får många förfrågningar från stadsdelar och kommuner i hela landet
som är intresserade av utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Borås. Goda exempel på metoder, arbetssätt och
verktyg som har tagits fram inom projektet har spridits till övriga kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län.
Borås projekt driver våldspreventivt arbete genom ett strukturerat och metodiskt arbetssätt utifrån en hela-kommunen
ansats. Det som är unikt med Borås är att de har lyckats med en sektorsövergripande samordning av relevanta
samhällsaktörer på olika nivåer. Utvecklingsledarnas analys av vilka aktörer som är relevanta utifrån en helaFritids- och folkhälsonämnden, Tertial 1 2019
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kommunen ansats har lett till att projektet samverkar med flera olika förvaltningar och många olika aktörer från
civilsamhället. Denna utgångspunkt är helt avgörande för om en kommun ska lyckas med sitt våldspreventiva arbete.
För att kunna påvisa vilka resultat projektet har lett till är det viktigt att fortsätta utveckla och implementera det
våldspreventiva arbetet i ordinarie verksamhet. En spridning av framgångsfaktorer och erfarenheter från Borås projekt är
värdefullt för kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län och hela landet. Främjande av utvecklingen av det
våldsförebyggande arbetet ligger i linje med Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag och regeringens nationella strategi att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från
16 år. Andelen aktiva och deltagande ungdomar ökar hela tiden. Brygghuset är ett hus fullt av
möjligheter för unga att använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa ett
innehåll tillsammans.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den kommande "nyöppningen" av Mötesplats Hässleholmen, där nya inventarier ej finns budgeterade
och de pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset
och nya Mötesplats Hässleholmen, gör att det är svårt att lämna en tillförlitlig prognos. För att klara de
ekonomiska ramarna kan en minskning av öppethållandet bli aktuell.

3.3.3 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamhet
Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet,
trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter
och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt
våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i
våldsprevention. Verksamheten består av 12 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen
ungdomsverksamhet och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden, nytt för året är också att två idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen
ungdomsverksamhet två dagar per vecka. Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i
samverkan), ett nationellt nätverk, som ger stöd i kvalitetsarbetet.
Verksamheten ingår i flera olika förändringsprocesser. En sådan är Hässlehus fritidsgård som bedriver
verksamhet i tillfälliga lokaler i området då nuvarande lokal byggs om. När ombyggnaden är klar hösten
2019 kommer den öppna ungdomsverksamhet och mötesplatsen ingå i en samverkansprocess med
bland annat Kulturförvaltningen för att skapa en ny Mötesplats på Hässleholmen. Förändrade
arbetssätt och inredning av de nya lokalerna på Hässleholmen kan innebära ökade kostnader. Hela
fritidsgårdsverksamheten påverkas också av arbetet med att tillmötesgå de önskemål som grundskolan
har vad gäller förändringar i fördelning av skolfritidsledartimmar mellan olika skolor. Det genomförs
även justeringar av öppettiderna för ett större helhetsperspektiv men också för att verksamheten har ett
anpassningskrav på ca 4%.
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Detta sammantaget gör det svårt att göra en tillförlitlig budgetprognos och för att hålla verksamheten
inom de ekonomiska ramarna kan förändringar i öppethållandet behöva göras.
Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En fortsatt
förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte. För närvarande är 36%
av besökarna flickor.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Anpassningskrav på ca 4% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna gör det svårt att göra en helt
tillförlitlig budgetprognos men prognosen är att verksamheten ska täckas inom de ekonomiska ramarna.
Åtgärder
För att hålla verksamheten inom givna ekonomiska ramar kan det bli nödvändigt att minska
personalkostnaderna. Detta kan ske genom att inte ersätta personal vid sjukdom och ej förlänga vikariat
med konsekvensen att verksamheten kan tvingas stänga vissa tider.

3.3.4 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum
under sommarlovet och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i
staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås
Stad. Badresor till Sjömarken är en viktig del i Borås Stads arbete "All barn har rätt till ett roligt
sommarlov"
Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det
finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser har under 2019 158 barn ansökt om att få delta.
Då båda dessa verksamheter bedrivs under sommaren är det för tidigt att lämna en tillförlitlig
budgetprognos.

3.3.5 Folkhälsa
Analys av verksamheten
I samband med februarinämnden hölls en ceremoni med anledning av att Borås Stad blivit
återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Vid högtiden deltog representanter från
Kommunstyrelsen, andra nämnder, Fritids- och folkhälsonämnden samt certifierare från den
internationella ISCCC (International Safe Community Certifying Centre).
SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i mars. Vid mötet deltog
verksamhetschefen och temat var samverkan och förutsättningar för strategiskt folkhälsoarbete. I mars
deltog verksamhetschefen och nämndens ordförande i Healthy Cities årsmöte. Konferensen rörde sig
kring frågor om social hållbarhet och de globala målen för Agenda 2030.
I mars och april deltog flera från förvaltningen i de kommunövergripande arbetsgrupperna för ett
Socialt hållbart Borås- en stad som håller ihop.
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Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Inom ramen för det brottsförebyggande arbetet har det Brottsförebyggande rådet träffats en gång.
Styrgruppen för barn och unga har haft två fördjupningsdagar. Denna grupp kommer sannolikt bli en
referensgrupp för arbetet Socialt hållbart Borås – en stad som håller ihop.
Under våren planeras en trygghetsmätning. Trygghetsmätningen avser hela staden och kommer vara
uppdelad på många geografiska områden.
En fördjupad kartläggning har genomförts på Norrby, i nära samverkan med det lokala
utvecklingsarbetet och befintliga nätverk på området. Kartläggningen processas med berörda aktörer
och avser att mynna ut i en handlingsplan, i nära samverkan med polisen, AB Bostäder och
civilsamhället.
För att förbättra kvalitén på EST-arbetet (effektiv samordning för trygghet) kommer det digitala
verktyget Embrace att köpas in. Embrace kommer underlätta för samtliga aktörer och säkerställa det
systematiska arbetet samt visualisera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet och på så
vis göra det mer lättillgängligt.
Drogförebyggande
CAN (drogvaneundersökning) har genomförts i åk 9 och åk 2 på gymnasiet. Det är tredje gången
undersökningen genomförs som en totalundersökning i Västra Götaland. Borås Stads drogpolitiska
ledningsgrupp har träffats två gånger under perioden.
ANDT (alkohol, narkotika, dopning, tobak)-rutinerna för grundskola och öppen ungdomsverksamhet
har skickats ut till samtliga nätverk för barn och unga på remiss. Ett dialogcafé med ANDT-tema har
genomförts på Viskastrandsgymnasiet, tillsammans med ANDT-samordnare från Göteborg. En
planering för fortsatt förebyggande arbete på skolan har påbörjats tillsammans med skolledningen och
elevhälsan. Narkotikafri skola ska bistå med rådgivning kring policy och handlingsplan samt eventuellt
införande av slumpvisa drogtester på Viskastrandsgymnasiet.
Precis som föregående år har det tagits fram en plan för kritiska datum. Ett möte med gymnasiechefer
planeras i syfte att intensifiera arbetet inför skolstarten på gymnasiet i höst.
En cannabisföreläsning riktad till vårdnadshavare planeras den 20 maj och den 17-19 september
erbjuds föreläsningar om cannabis till elever, vårdnadshavare och personal. Föreläsare är Erik
Leijonmark, generalsekreterare för ECAD (European Cities Against Drugs).
Ett uppdrag till unga kommunutvecklare har arbetats fram. Uppdraget blir att ta fram en
informationsfilm till allmänheten om den nya tobakslagen utifrån ett miljö- och barnrättsperspektiv.
Under perioden har samverkansgruppen Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö träffats två
gånger. 15 nya gym har anslutits sedan årsskiftet. Totalt ingår 26 gym (31 anläggningar) i nätverket.
Nätverket har beslutat att arbeta med metoden ”100 % Ren hårdträning” och genom den ingå i ett
nationellt nätverk. Det innebär att gymmen kommer utbildas i metoden i slutet av september och
gemensamma policy och handlingsplaner mot dopning kommer tas fram under sommaren. Målet är att
diplomera gymmen i ”100 % Ren hårdträning” i oktober.
Föräldraskapsstöd
En övergripande satsning inom ramen för föräldraskapsstöd genomfördes under februari. Under en
veckas tid genomfördes 15 föreläsningar inom ämnet nätet, social medier, brott, hälsa och relationer.
Alla högstadieskolor, inklusive stadens friskolor, bjöds in. Totalt tog nästan 6 000 elever del utav
föreläsningen. Även 1 200 vuxna tog del utav föreläsningen. Föreläsare var Maria Dufva, kriminolog,
författare och föreläsare. Temaveckan fick god respons och har skapat lokala initiativ och vidare
utvecklingsarbeten.
Utvecklingsledaren har deltagit i stadens arbete för ett Socialt hållbart Borås och arbetsgruppen
Familjecentrerat arbete.
I april beslutades ny handlingsplan för föräldraskapsstödsarbetet i Fritids- och folkhälsonämnden.
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Lokalt folkhälsoarbetet i stadsdelarna
Under perioden har det tagits fram lokala utvecklingsplaner för våra tre prioriterade områden
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Utvecklingsplanerna innehåller en kartläggning och fokusområden
och är tänkta att gälla fem år från 2020. Den har presenterats för Fritids- och folkhälsoförvaltningens
ledningsgrupp och kommer att jobbas vidare med under sommar och höst.
Simskola för kvinnor har framgångsrikt genomförts i samverkan med SK Elfsborg och AB Bostäder.
35 kvinnor från 16 år och uppåt har deltagit.
Ett utbildningsmaterial om EU-valet har tagits fram tillsammans med valkansliet. Vi har genomfört
utbildningar på identifierade områden med lågt valdeltagande, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och
Kristineberg. Förutom personal på mötesplatserna deltog bland annat stadsdelsvärdar och
bibliotekspersonal.
Lokalt arbete på Hässleholmen
Isytan på Bodavallen invigdes den 26 januari med en VM-match i bandy. Områdesnätverket
Hässleholmen har haft tre möten och mycket kring de förändringar som genomförs på Hässleholmen
samt arbetet med EU-valdeltagandet har tagits upp. Områdesnätverkets önskan är att bland annat
fokusera på lokaler för föreningar detta år. Barn och unga-nätverk Boda träffas varje månad och jobbar
med trygghet samt våld och förtryck.
Utvecklingsledaren har tillsammans med verksamhetsutvecklaren för mötesplatser träffat en
boendegrupp som ska vara med och utveckla mötesplatsen. Dessa personer anmälde sitt intresse vid
medborgardialogen som hölls i december 2017.
En satsning på romers hälsa genomförs på Hässleholmen under året, i samverkan med
Arbetslivsförvaltningen, AB Bostäder, Borås folkhögskola, Studiefrämjandet och Medborgarskolan. 28
unga romska hälsoinspiratörer har utbildats och syftet med satsningen är att förbättra romers hälsa på
området och i Borås.
Som en del i Polisen, AB Bostäders och Borås Stads medborgarlöfte till bland annat boende på
Hässleholmen hölls ett så kallat medborgarmöte i april. Där fick boende chans att ställa frågor och
aktörerna gör en presentation om deras satsningar på området och ca 80 personer kom.
Lokalt arbete på Norrby
Under februari-mars genomfördes elevdialoger om Kronängsparkens utveckling. Dialogerna
genomfördes tillsammans med Navet och riktades till elever på Särlaskolan, Hestra Midgårdsskolan och
Byttorpsskolan, som bor på Norrby. Dialogerna kommer att ligga till grund för vidare arbete med att
forma parkens aktivitetsytor. Utvecklingsledaren har varit en aktiv part i den fortsatta processen i att ta
fram den nya detaljplanen för Kronängsparken. Samrådet med boende genomfördes på Norrby den 23
april.
Det har genomförts ett kartläggningsarbete på Norrby i samverkan med Arbetslivsförvaltningen och
CKS. Kartläggningen har förankrats i olika sammanhang till exempel BRÅ, lokalt nätverk för barn och
unga, områdesnätverk och för ansvariga kommunalråd.
I april bjöd vi in till ett utökat Nätverk för barn och unga. Totalt 45 personer som arbetar i
verksamheter på Norrby deltog och resultatet kommer ligga till grund för de lokala utvecklingsplanerna.
Personerna som deltog kom från både kommunala verksamheter och föreningar på området.
Lokalt arbete på Sjöbo
Områdesnätverket på Sjöbo har haft fyra möten och det lokala nätverket för barn och unga har träffats
två gånger. Ytterligare ett nätverk har startats på Sjöbo tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och
Västra Götalands idrottsförbund. Det nätverket fokuserar på meningsfull fritid för barn och unga och
inkluderar föreningar och verksamheter som arbetar med målgruppen. Under våren har nätverket
planerat två föreningsdagar på Sjöbo. Den 10 maj deltar alla elever på Sjöboskolan och den 11 maj är
föreningsdagen öppen för allmänheten.
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Planering inför en uppstart av Gatukultur på Sjöbo har genomförts. Vecka 25-27 kommer ett utbud av
kulturaktiviteter erbjudas till barn och unga. Genom enkäter har cirka 150 barn och unga från Sjöbo fått
önska vilka aktiviteter de vill delta i.
Psykisk hälsa
Suicidpreventionsgruppen fortsätter och utvecklar sitt arbete. En folder till stöd för unga med psykisk
ohälsa har tagits fram och en handlingsplan håller på att utarbetas. Utvecklingsledaren ingår även i en
arbetsgrupp inom Närvårdssamverkan, vilka planerar ”Psykiatrins dagar 2019”.
Samverkan med elevhälsan fortsätter både när det gäller rörelseaktivitet i skolan och barn och ungas
psykiska hälsa.
Skadeförebyggande arbete
Borås Stad blev i slutet av 2018 återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Den formella
certifieringsceremonin firades i februari med både den internationelle certifieraren och den ansvarige i
Sverige närvarande, samt inbjudna politiker och verksamhetsansvariga.
Planeringen inför vårens trafiksäkerhetsutbildning ”Säker cykling” för årskurs 5 är klar. Inbjudan har
gått ut till samtliga berörda skolor och denna gång har vi prioriterat de skolor som ligger inom våra
prioriterade geografiska områden. Utbildningen genomförs av NTF.
Äldres hälsa
En film som uppmärksammar den sociala hälsan för äldre i Borås har tagits fram och lanserats. Fokus
är mötesplatserna för äldre och Träffpunkt Simonsland och vad de kan erbjuda. Tidningen Såklart
Borås planerar ett temanummer om seniorer, där bland annat folkhälsoperspektivet är med.
I september står Borås värd för en årlig nationell nätverkskonferens om äldres hälsa under namnet
”Åldrandets möjligheter”. Mer information finns på viforebyggerboras.se
Det har påbörjats ett arbete kring äldre och alkohol, i samverkan med de som arbetar
drogförebyggande, NBV och Länsnykterhetsförbundet. I november planeras en temadag kring
området.
I Borås Stads bidragsöversyn har äldreperspektivet varit en del av arbetet.
Kraftsamling Sjöbo
Under våren har det bedrivits en fortsatt utveckling av Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. Syftet med labbet är
att stödja invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för positiv
samhällsutveckling på Sjöbo. Fokus ligger på att få invånarna delaktiga och på sikt uppnå invånardrivna
aktiviteter. Två skapande work shops anordnades i början av året tillsammans med invånare för att
utveckla miljön på labbet. Vidare arrangerades tre workshops för att utveckla ett aktivitetsutbud för
våren. Representanter från Öppen ungdomsverksamhet, Mötesplatsen, Biblioteket, AB bostäder,
Föreningen Hemgården och sex invånare deltog. Workshopen resulterade i en gemensam plan för
Medborgarlabbet våren 2019. Aktiviteterna har marknadsförts månadsvis genom ett månadsblad samt
veckovis via digital spridning, affischering, sociala medier och boras.se. Medborgarlabbet startade under
våren ett instagramkonto för att synliggöra verksamheten ytterligare på sociala medier.
Medborgarlabbet började året med att ha öppet två dagar i veckan. Öppettiderna har sedan utökats till
fyra dagar i veckan. Borås Stad, RISE och föreningen Hemgården har hjälpts åt med bemanningen. I
mars tillsattes en tjänst på 60 % som projektadministratör för att stötta projektet med administrativt
arbete. Tjänsten är tillfällig och varar fram till årsskiftet.
En modell för innovationsfond och idébidrag arbetades fram och lanserades förra året. Vid första
ansökningsperioden inkom åtta bidrag. Sjöborådet beviljade fem idébärare bidrag. Idéerna handlar om
att utveckla discgolfbana vid Sjöbovallen, walk and talk grupper, forum för unika möten och samtal,
programmering för barn samt inkluderande verksamhet för barn och vuxna. Idébärarna har startat sitt
arbete och det löper över året. Andra ansökningsperioden resulterade i sju nya bidrag. Sjöborådet
kommer under våren att besluta vilka av dessa förslag som beviljas bidrag.
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Projektgruppen består av representanter från förvaltningar som igår i projektet. Den har haft fyra
workshops i syfte att arbeta fram en förvaltningsövergripande handlingsplan, för hur vi gemensamt kan
utveckla arbetet med att bemöta sociala utmaningar på Sjöbo.
Gällande processen kring en breddad Mötesplats på Sjöbo, har en idéskiss tagits fram. En
ledningsgrupp bestående av representanter från AB Bostäder, Fritids- och Folkhälsoförvaltningen,
Kulturförvaltningen, Lokal- och försörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen har
träffats fyra gånger för att utveckla idéskissen. I slutet av april presenterades förslaget på en
kommunalrådsberedning.
Under hösten 2018 beslutade KF att bevilja drygt 1,9 miljoner av byggbonusen till Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och Tekniska förvaltningen i syfte att utveckla Sjöbo Torg. Invånarna har
uttryckt behov av att förbättra belysningen på torget där det upplevs otryggt. Tekniska förvaltningen
tog i årsskiftet fram en belysningsplan och under våren 2019 har belysningen förbättrats. En
arbetsgrupp med representanter från Tekniska förvaltningen, AB Bostäder, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och RISE har påbörjat ytterligare process för att göra torget mer attraktivt,
utifrån invånarnas behov och intresse.
Borås Stad gick under hösten med i ett annat Vinnovafinansierat projekt ”SIGURD” - Sustainable
Impact Governance for urban development, som handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter
och värden för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med Kraftsamling Sjöbo
som fallstudie i projektet vilket pågår mellan 2019-2021. Under våren träffades samtliga parter (Borås
Stad, Göteborgs Stad, RISE, White Arkitekter Malmö, Ekan Management och Mistra Urban Futures)
för ett uppstartsmöte. Vidare har parter träffats två heldagar under våren för att ta fram en gemensam
utvecklingsplan.
Övrigt
Utvecklingsledare inom områdena drogförebyggande, föräldraskapsstöd och främjandet av barn och
ungas psykiska har besökt flera lokala nätverk för barn och unga. På mötena har de fått värdefull input
till sitt arbete. Flera av förvaltningens utvecklingsledare har träffat stadens skolsköterskor och
skolkuratorer. Mötet blev lyckat och det kommer att bli en fortsättning för att hitta samverkan och
samarbeten.
Föreläsningar om folkhälsoarbetet har genomförts på Almåsgymnasiet, BREC, Centerpartiet, Framtid
Fristad och RFSL.
Kartläggningen av Borås Stads aktivitetsplatser har presenterats för ledningsgruppen och de nya
uppdrag som gruppen då fick håller på att genomföras.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten antas ha en budget i balans vid årets slut då flertalet folkhälsoaktiviteter kommer att vara
genomförda.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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3.3.6 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Antalet besökare för tertial 1 ökade med 20 000 besökare, jämfört med samma period 2018. Det
innebär att 5 000 fler personer per månad passerar våra dörrar. Detta är ett led i att få fler aktiviteter på
fler antal timmar. Folkuniversitetet har bidragit med fler aktiviteter under främst kvällar och helger.
Caféverksamheten ökar sin omsättning med 22% jämfört med föregående år och även antalet
kassakunder ökar.
Under 2019 har vi ett projekt med SISU, Senior Sport School där 25 seniorer har fått möjligheten att
delta vid 26 tillfällen och haft olika föreläsningar och aktiviteter.
Träffpunkt Simonsland jobbar för att vara en E-träffpunkt med playkanal, teknikcaféer med stöd,
visningsrum, personal och föreningsstöd. På Playkanalen erbjuder vi direkt och efterhandsvisning av
olika arrangemang som föreläsningar, musikunderhållningar, aktiviteter osv. Vi har under tertialen haft
16 sändningar med ca 700 och upp till 1500 visningar i efterhand.
Under perioden har Träffpunkt Simonsland 2.0 påbörjats, där föreningar, organisationer, invånare i
Borås Stad samt tjänstemän fått svarat på en enkät om dåtid, nutid och framtid.
Träffpunkt Simonsland har firat 4 år med samverkan mellan föreningar, frivilliga och kommunala
tjänstemän.
Relaterat till den brand som var i Knallelandsområdet har vi kunnat hjälpa fyra föreningar att bedriva
sin verksamhet i våra lokaler.
Folkuniversitetet har under årets början flyttat in på Träffpunkt Simonsland. Tack vare detta uppfyller
vi större utsträckning de kommunfullmäktigeuppdrag vi har att få ett ”levande hus på som många
timmar som möjligt”. Trots att Folkuniversitetet 2019 kommer boka närmre 1 000 aktiviteter så tar
deras bokningar bara 6 procent av de bokningsbara tiderna i anspråk.
2018 beviljades Borås Stad medel från Arvsfonden för att i samverkan med Högskolan i Borås starta
utbildningen ”Aktivitetsinspiratör”, för personer med funktionsnedsättning. Tanken var att
utbildningen skulle starta i januari. Tyvärr har projektet stött på flera hinder på vägen och förvaltningen
försöker nu att tillsammans med andra samverkansparter se över möjligheterna till en omstart.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten förväntas ha en budget i balans vid årets slut.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

3.3.7 Anläggningsenheten
Analys av verksamheten
Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser
utomhus, spår- och vandringsleder samt Sundholmens konferensgård, pågår en omfattande
verksamhet. Gästerna är till största delen Borås föreningsliv.
Badplatser (och båtramper)
En stor omdaning har skett av Sandareds badplats. De delar av badplatsområdet som var sanka och
ofta stod under vatten har höjts upp. Häften av den nya ytan har besåtts med gräsmatta och hälften har
belagts med sand. Som ersättning för de träd som vi behövde ta ner har nya björkar och tallar
planterats. Badplatsen har tack vare detta nästan fördubblats i användbar yta.
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Arbete har påbörjats med att förbättra tillgängligheten av Frufällans badplats. Badplatsen har dels haft
en brant och stenig sluttning ned mot bryggan där vi nu istället bygger en lång sluttande gång ned mot
bryggan som kan användas av fler. Samtidigt gräver vi också bort en mängd sprängsten som med tiden
rasat ut i sjön och som legat runt bryggan och gjort badplatsen otillgänglig. Badplatsen ligger på en
mindre tomt i Frufällan där det tidigare legat ett äldre hus. Det finns mycket sten i området, både
naturlig sten och sten som hört till det gamla huset. Badplatsen är dock en av få platser i Frufällan där
allmänheten över huvud taget kan komma ner till vattnet, och badplatsen är mycket uppskattad och
välbesökt.
Nya badbryggor har köpts in till Kypesjöns badplats
4 komprimerande, så kallade ”Big-belly-soptunnor”, har köpts in till badplatserna. Under 2019 kommer
de att placeras på Dalsjöns, Storsjöns, Buastrands (samt ytterligare en badplats) badplatser.
I investeringsbudgeten för badplatser har vi också haft en summa avsatt för att anlägga en båtramp vid
Almenäs. Båtramper i Öresjö har efterfrågats under många år, och sedan januari i år kan vi erbjuda
allmänheten en båtramp vid Almenäs.
Spår och leder
Vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg är färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa
idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats. I vår spår- och leder utredning med
tillhörande plan pekade vi på att de allra flesta ordnade friluftsmöjligheter fanns på norra sidan av
Borås, därför är det nu extra roligt att vi byggt upp både elljusspår och vandringsled intill Kristineberg
och Svedje på södra sidan av stan.
Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både
förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.
Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst,
textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti!
Under vintern togs ett häfte fram med information om Stadens tillgänglighetsanpassade friluftsområden
(både slingor, grillplatser, fiskebryggor och badplatser). Häftet har bland annat delats ut på mässan
”Funka för livet”, och finns också att hämta på Simonsland och Parasportcenter.
Under vårvintern har enheten fortsatt deltagit i samhällsutbildningen på Boråsregionens
etableringscenter genom att föreläsa om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås.
Borås Arena
Ett arbete har pågått på kortsidornas läktare med att isolera och dra fram varmvatten till toaletterna.
Det är fastighetsägaren Borås Arena AB som genomför de första arbetena i planen för Borås Arena 2.0.
Harald Nyborg AB har lämnat lokalerna på den södra läktaren och det öppnar upp för nya möjligheter
för Borås Arena AB och IF Elfsborg.
Under tidig vår har både konstgräset och belysningen testats och godkänts för Allsvenskt spel
ytterligare ett år.
I slutet av mars månad hade vi nöjet att genomföra ett EM-kval för F17 i fotboll med fyra nationer.
Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.
Ryavallen
Den gamla gråa målbyggnaden är riven och ett nytt måltorn är under uppbyggnad inför U20 EM i
friidrott den 15-21 juli. Den blir betydligt stabilare och kommer att inrymma tävlingssekretariat,
speakers, målkameror och vissa domare samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för
press med bord, eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig
uppfräschning.
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På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer
att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.
Rydahallen
Arbetet med Rydahallen har följts med spänning under våren. En fullstor fotbollshall med konstgräs
och läktare är snart klar på Ryda IP och invigningen planeras till slutet av juni månad. Hallen har väckt
intresse hos både Svenska Fotbollsförbundet och övriga kommuner i Sverige.
Konstgräs
Arbetet med att minimera spridningen av gummigranulat från konstgräsplanerna pågår för fullt. Under
vintern plogades färre konstgräsplaner än tidigare för att undvika granulatspridning. Som tidigare följer
vi utvecklingen kring konstgräs och miljö och deltar i flera nationella grupper med bland annat
Naturvårdsverket och Svenska Fotbollsförbundet.
Bodavallens isbana
Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en
folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konståkning,
ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och
Svenska Bandyförbundet.
Sundholmen konferensgård
Fram till och med april har vi haft 17 uthyrningstillfällen. Bastubyggnaden har renoverats med nya
mattor och bastulavarna är utbytt. Vi har köpt in ett värmeskåp. Telefonin går numera på IP, swichen
är utbytt.
Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder
En utmaning finns i den nya fotbollshallen på Ryda, då hyran beräknas på årsbasis och intäkterna
kommer att komma under andra halvåret 2019 (då hallen blir tillgänglig).
Inga åtgärder behöver vidtas i dagsläget.

3.3.8 Badenheten
Analys av verksamheten.
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs ut främst till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för
barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i grupp,
simundervisning för alla, oavsett ålder, som babysim-simlekis-elementär simundervisningvuxensimskola- crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka
tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som
begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar.
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Under våren 2019 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt ”Sommardoppet" med simklubben SK70,
SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-åringar i Borås Stad
gratis kurser i vattenvana. Gratis vattenvanekurser kommer i sommar att hållas på Stadsparksbadet,
Alidebergsbadet, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. I år kommer Simklubben Elfsborg inte att vara
medarrangör för Sommardoppet. Detta då vi räknade med att Borås Simarena skulle vara stängt för
renovering. De ville då avsätta all ledig tid till sina egna simkurser då det skulle bli ett stort avbrott på
deras ordinarie verksamheten under höstterminen. Det har pågått ett febrilt arbete och planering inför
Borås Simarenas renovering. Planerad stängning var satt till 13 maj. Nu har renoveringen skjutits upp,
förhoppningsvis genomförs renoveringen under 2020.
Vi har i vår fortsatt med uppföljning av vårt arbete med ”Service i världsklass”. Denna gång har det
gjorts genom att badenhetens chefsgrupp har fått jobbat med att ta fram olika handlingsplaner. Det ska
även göras ett årshjul, detta för att hålla våra framtagna dokument levande.
Vi har fortsatt att bedriva vattenvana för alla förskoleklasser under årets första fyra månader. Detta
trots att stadsbidragen endast beviljades under 2018. Vi ville inte göra som många andra kommuner
blev tvingade att göra, att avbryta projektet och endast hälften av eleverna fick genomföra kursen. Med
god vilja och samarbete så löste vi detta tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Detta har resulterat
i en omfattande verksamhet med vattenvanekurser för förskoleklasserna. Extra intressant blir det att
följa dessa barn när de sedan kommer till våra skolsimskolor. Vi önskar att vi tillsammans med
Grundskoleförvaltningen ska kunna finna en lösning för att fortsätta verksamheten utan statsbidrag.
Här är vi tyvärr inte framme.
Vi har tagit en aktiv roll när Svenska Badbranschen (vår branschorganisation) vill att arbetet ska
skyndas på med att sätta titlar och utbildningskrav för personal som jobbar i simhallar och badhus runt
om i Sverige. Borås har varit föregångare i arbetet och arbetat strukturerat med frågan de tre senaste
åren. Vi bjöd in till en projektstudio i Borås, och fick fram ett bra material som ska presenteras i
Sandviken den 8-9 maj.
Stadsparksbadet har under årets första tredjedel, precis som i höstas, brottats med problem efter
renoveringen. Vi ser dock ljuset i tunneln och hoppas att vi under de kommande fyra månaderna kan
fokusera mer på att driva verksamheten framåt. Vi har organiserat arbetet på ett annat sätt för att stärka
ledningsfunktionen, vilket gav oss en möjlighet att komma ikapp med nya rutiner och gav även
personalen ett större stöd. Personalens mående, framförallt under de första månaderna, visade på låga
siffror. För att komma tillrätta med detta inledde vi ett samarbete med Organisationshälsa. Det är en
enhet inom Borås Stad som jobbar med att skapa mer attraktiva arbetsplatser. Intervjuer med både
medarbetare och chefer genomfördes och därefter presenterades en handlingsplan som vi precis ska
börja jobba med. Verksamheten flyter på med både simskolor och vattengympa. Besöksmässigt ser det
inte så ljust ut. Jämfört med motsvarande period 2017 ligger vi på ca 7 000 färre besök. En översyn av
öppettiderna i relation till antalet besökare kommer att göras inför höstens verksamhet.
Borås Simarena har hittat en stabil nivå med dryga 65 000 besökare första tertialen. Det är en jämn
fördelning mellan allmänhet/skolor och föreningslivet.
Under första tertialen har på Borås Simarena följande arrangemang genomförts, JSM-vattenpolo,
Simtävlingar som Ungdoms GP, Nordiska ungdom simspelen, Speedo Meet, Vårplasket, Bäversim,
Swimrun och 14 träningsläger. Landslaget i livräddning genomförde ett träningsläger för första gången.
Vattensäkerhetskurser för F-6 har varit en prövning för oss alla. Många 6-åringar har fått en
grundläggande vattenvana, vilket har varit en mycket positiv upplevelse för personal från skolorna och
våra simlärare.
Under vardagarna erbjuder vi vattengymnastik vid fem tillfällen, vilket lockar framförallt seniorer.
Motions- och rehabiliteringsverksamheten är en uppskattad service för många besökare. Vi hjälper och
erbjuder de kunder som önskar få träningsråd för att komma igång. De har oftast fått ett FAR-recept
(fysisk aktivitet på recept) från sin läkare/vårdcentral.
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Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med bland annat simundervisning för nyanlända
ungdomar. Vi samverkar här med Svenska Livräddningssällskapet och SK Elfsborg. Vi utbildar hela
tiden simlärare från många olika länder, som sedan blir aktiva ledare i simklubben.
Tyvärr blev det ingen renovering av våra golv i simhall/omklädningsrum och mattan i bassängen.
Lokalförsörjningsnämnden beslutade att avbryta projekteringen och förhoppningsvis kan det
genomföras under 2020.
Uppstart av Alidebergsbadet startades den 4 mars och öppnar för säsongen den 1 juni. Renovering av
plattor runt bassängen och skärmskydd på hopptornet genomförs innan anläggningen öppnas.
Djurparken har placerat en dinosaurie på Alidebergsbadet, som senare skall till den nya
vildmarksförskolan som byggs på Alideberg.
Sandaredsbadet har under de första fyra månader haft stor deltagande i alla gruppaktiviteter. Samtliga
simskolegrupper har varit fullbokade. Vi har även haft fulla grupper på extra intensivsimskolor både på
sportlov och påsklov. Det genomfördes även intensivsimskola för Ekadalskolan från Härryda under
påsklovet. Flera skolor från närliggande kommuner som Bollebygd, Härryda och även Alingsås har
förlagt sin simundervisning för skolan i Sandaredsbadet. Framöver kommer skolorna från Alingsås,
med all säkerhet, att flytta tillbaka till sin simhall i Alingsås då den nu har öppnat igen efter en längre
tids renovering. Vi har haft två privata aktörer som hyrt in sig i Sandaredsbadet. En har kört våt-väst
träning och en har haft simskolor.
Vi ser att det är många barnfamiljer som besöker oss på fredagar och lördagar.
På lördagskvällar hyr två kvinnoföreningar, Aisha- och Iqra förening, Sandaredsbadet. De hyr varannan
vecka var för att kvinnor och flickor ska kunna träna simning.
Simklubben 1970 har full aktivitet varje vecka. Tävlingen Sandaredsimmet i början av mars månad
lockande ett stort antal deltagande.
Tillsammans med Öppen ungdomsverksamhet i Sandared anordnade vi ett disco för ungdomar mellan
10-12 år. Det kom cirka 40 personer. Vi hade hoppats på fler men de som kom hade väldigt trevligt och
idén gav mersmak för framtiden.
Även i sporthallen är det full aktivitet med skolan på dagtid och föreningslivet på kvällstid. Under
sportlovet anordnades ”20 kronan” i sporthall och simhall. Det är ett samarbete mellan
idrottsföreningar i Sandared, där man låter skollediga ungdomar prova på olika idrotter varje dag till ett
pris av 20 kr, då ingår även något att äta.
Om vi jämför besöksstatistiken med 2017, det var senast som vi hade alla fyra baden öppna under
första tertialen, så har vi ökat vårt besöksantal med nästan 7 000 besök.
Dalsjöbadets första fyra månader visar på stort deltagande i våra gruppaktiviteter. Vi har ett stort
utbud av aktiviteter. Samtliga simskolegrupper har blivit fullbokade. När det gäller vattenträningen så är
det framförallt vattengympan som drar. Det är stor efterfrågan på crawlkurser, platsen i bassängen
räcker inte till för att utöka den verksamheten mer.
Vår utebastu har lett till att vi har kunnat bredda vår kundkrets. Vattengymnastik, med en mindre
sittning av aufguss efteråt, är ett uppskattat inslag.
Vi har i år haft en Påsktvagning med bastusittning som blev välbesökt.
En förening för kvinnor och barn har hyrt in sig i Dalsjöbadet under våren vid tio tillfällen.
Som tidigare har vi lite svårt att locka de vanliga ”engångsbadarna”, då framförallt barnfamiljer. Detta
på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Dock uppskattar många den mysigare känslan som vi
kan erbjuda. Barnkalas för de lite äldre barnen är ändå en populär tillställning.
Besöksantalet har ökat med nästan 2 000 besök jämfört med 2017. Det var det året som vi senast hade
alla fyra baden öppna under hela första tertialen. Gymmet, som drivs av Actic, ökar sakta men säkert
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sitt medlemsantal. Det är imponerande för en såpass liten anläggning. Detta medför även att vi får fler
simmande gäster.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Resultatet för tertial 1 visar ett underskott på 1 859 tkr. Underskottet beror till största delen av mindre
intäkter än budgeterat - 1 364 tkr.
Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ett underskott på ca 500 tkr.
Materialkostnader avviker från budget med ett underskott på 83 tkr.
På tjänster ligger vi med ett positivt resultat på 110 tkr.
Det finns 580 tkr på avräkningskontot, med dessa pengar så hamnar underskottet på 1 279 tkr för
tertial 1.
Åtgärder
De lägre intäkterna för Stadsparksbadet beror på att vi hade hoppats att de ökade öppettiderna på
helgerna skulle genererat i betydligt fler badande. Det har visat sig att så inte blivit fallet. Vi har här även
en stor kostnad för en extern städfirma som kommer och städar nattetid på Stadsparksbadet. Vi hoppas
här kunna gå tillbaka till våra tidigare öppettider och därmed kunna säga upp avtalet med den externa
städfirman.
Den högre momssatsen har också haft betydelse för Stadsparksbadets intäkter.
Vi tittar på alternativa lösningar med förmiddagskort som vi hoppas att Skatteverket ska godkänna. Vi
hoppas även få igenom en ändrad momssats för våra simkurser.
Vi saknar även en hyresgäst för lokalen Actic tidigare hyrde av oss. Intäkterna som denna lokal
genererade, ligger kvar som en intäkt för oss och är givetvis kännbar. Vi jobbar på att få en ny hyresgäst
till den aktuella lokalen.
Vi arbetar ständigt med att vara så resurseffektiva som möjligt utefter vad vår verksamhet klarar av.

3.3.9 Evenemang
Under rubriken evenemang samlas specifika satsningar som ligger utanför den traditionella
verksamhetsbudgeten. Ett stort och uppskattat arrangemang är Borås Grand Prix i hästhoppning,
tidigare kalldes det mför Gina Tricot Horse Show. Borås Fältrittklubb får mycket beröm och är en
professionell arrangör som levererar högkvalitativa tävlingar.
Hestra IF har tillsammans med framförallt IK Ymer arrangerat Sveriges största vandring ytterligare en
gång - Linnemarschen. Inkluderat Linnémarschen special på tisdag kom årets olika sträckor innebära att
drygt 3 700 starter av människor från 20 olika länder.
F17-landskamper
I slutet av mars månad var Borås Stad, tillsammans med Flickakademin och Västergötlands
Fotbollsförbund, värd för EM-kval för flickor 17 år i fotboll med fyra nationer. Sverige, Spanien, Polen
och Slovakien kämpade om en slutspelsplats. Tyvärr gick inte Sveriges F17-lag vidare.
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U20 EM i friidrott
Det senaste i raden av evenemang till Borås är Junior EM i friidrott 2019. Ca 1 600 tävlande från 49
länder kommer till Borås under en julivecka. De tävlande har med sig tränare, funktionärer samt nära
och kära, vilket innebär att samtliga hotell redan är uppbokade i en radie av sju mil från Borås.
Göteborg undantaget då Gothia Cup i fotboll redan har lagt beslag på samtliga hotell.
Förberedelsearbetet är igång och kommer att intensifieras allt närmare arrangemanget vi kommer.
På Ryavallen pågår förberedelserna, med bland annat ett nytt måltorn, innehållande tävlingssekretariat,
speakers, målkameror samt en mängd utrustning. Dessutom byggs en sektion för press med bord,
eluttag och nätverksuttag. Under våren får även hela läktarbyggnaden en välbehövlig uppfräschning.
På Ryahallen långsida mot Ryavallen växer en stor muralmålning av Shai Dahan fram, vilken kommer
att synas och ge TV-sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund.
Bodavallens isbana
Boda isbana invigdes den 26 januari med VM matchen mellan Finland – Kazakstan. Det blev en
folkfest med mycket publik. Invigningsdagen var välbesökt och gav utrymme för konståkning,
ungdomsmatcher i bandy, allmänhetens åkning samt invigningstal av berörda kommunalråd och
Svenska Bandyförbundet.
SM-veckan - vinter
Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året.
Förberedelsearbetet har startat med fokus på skidstadion, där förutsättningarna med logistik, lokaler,
omklädningsrum, snötillverkning måste förbättras och förstärkas.
Tillsammans med Borås TME och fyra orienteringsföreningar, har Fritids- och folkhälsoförvaltningen
lämnat in en ansökan om att få arrangera Junior VM i orientering 2021. Svenska
Orienteringsförbundet har, efter en gallring av svenska städer, föreslagit att Borås ska vara Sveriges
representant. Internationella Orienteringsförbundet har nu beslutat att tilldela tävlingarna till Portugal.
Borås ansökan var väldigt bra och det är mycket troligt att något annat stort nationellt eller
internationellt arrangemang kommer att tilldelas Borås.
Inriktningsdokument för evenemang
Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för
evenemang. Vi kommer nu att förstärka dokumentet med en skrivning till Kommunstyrelsen, där målet
är att skapa ett förhållningssätt för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt
att stadens förvaltningar och bolag ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större
tävlingar till Borås.
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4 Nämndens verksamhet 2
4.1 Föreningsbidrag
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga intäkter

89

47

45

50

5

Summa intäkter

89

47

45

50

5

-886

-1 001

-3 335

-3 335

0

0

-60

0

0

0

-17 734

-18 522

-39 760

-39 765

-5

0

0

0

0

0

-18 620

-19 583

-43 095

-43 100

-5

0

0

0

0

0

-18 531

-19 536

-43 050

-43 050

0

Kommunbidrag

18 683

19 383

43 050

43 050

0

Resultat efter
kommunbidrag

152

-153

0

0

0

Godkänt ianspråktaget
ackumulerat resultat

0

0

0

0

Godkända "öronmärkta"
projekt

0

0

0

0

152

-153

0

0

0

0

0

0

0

0

Tkr
Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i budget)
Nettokostnad

Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Se vidare rubrik 4.3.
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys
Verksamheternas nettokostnader
Utfall april
2018

Utfall april
2019

Budget
2019

Prognos
2019

Avvikelse
Tkr

-692

-1 072

-2 860

-2 860

0

-14 378

-14 735

-33 185

-33 185

0

Bidrag till
invandrarföreningar

-1 326

-753

-2 050

-2 050

0

Bidrag till sociala föreningar

-1 427

-1 447

-2 800

-2 800

0

Bidrag till funktionshindrade

-663

-776

-1 455

-1 455

0

-45

-754

-700

-700

0

-18 531

-19 537

-43 050

-43 050

0

Tkr
Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

Analys av verksamheten
Översyn av föreningsbidrag
Ett remissförslag är nu framtaget och kommer att gå ut på remiss under tertial 2 2019.
Jämställt föreningsliv
Enheten har under våren arbetat fram ett material som kan benämnas som föreningsbokslut. I
materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i respektive föreningakategori samt
även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en grund att stå på när vi pratar
jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i utbildningssyfte vid
föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna och utgöra underlag
för ett förbättring/förändringsarbete.
Digitala verksamhetssystem
är idag en självklarhet i de allra flesta sammanhang. Systemen bygger på att användarna själva matar in
uppgifter som verifieras av handläggare. Förvaltningen ser positivt på utvecklingen av dessa system som
i första hand ska underlätta för föreningslivet att redovisa sina uppgifter och söka bidrag.
Föreningsbidrag
avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Anläggningsbidragen har på
senare tid tagit fart efter ett par år med färre antal ansökningar. Anläggningsbidrag är ett bra sätt att
stödja föreningar med egna anläggningar så att deras anläggningar håller över tid. Föreningsbidrag
förväntas följa budget även om Bidrag till nämndens förfogande visar på -165 tkr.
Invandrarföreningar
förväntas följa budget. Till följd av den allvarliga branden i fastigheten på Skaraborgsvägen har några
föreningar blivit utan lokal. Träffpunkt Simonsland har fungerat som en tillfällig lösning för några.
Arbete pågår med att lösa situationen för samtliga.
Bidragen till Sociala föreningar förväntas följa budget.
Bidragen till funktionshinderföreningar förväntas följa budget.
Bidrag till Pensionärsföreningarna förväntas följa budget.
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Enheten förväntas göra ett resultat i balans i vid årets slut.
Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.
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5 Samarbetsuppdrag
Lokalt inflytande
Inom ramen för arbetet med Lokalt inflytande har kontinuerliga möten i samtliga
nätverksgrupper/ortsråd fortsatt. Dessutom har det genomförts två gemensamma träffar för samtliga
kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, förvaltningsövergripande träffar med
specifika teman avseende landsbygdsutveckling, temamöten öppna för medborgare och
medborgarmöten/boendemöten på Kristineberg, Hulta, Norrby samt Hässleholmen.
Planering pågår för kommande aktivitetsdagar. Aktivitetsdagarna är ett samarbete mellan förvaltningen,
AB Bostäder och lokalsamhället, vilka genomförs i områdesnätverkens regi. Ortsråden arrangerar egna
aktivitetsdagar inom ramen för lokalt inflytande.
Arbetet inom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet kompletterar förvaltningens befintliga
uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och inryms därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet.
Riktlinjer utifrån projektets indikatorer är utformade och kommuniceras genom Ortsråden. Uppföljning
har skett förvaltningsövergripande inom Borås Stad samt kommer att följas upp ytterligare under året.
Redovisning till ansvariga hos Leader Sjuhärad sker i samband med avslut av projektet.
Det avtal som togs framunder 2018, gällande anställning och uppdrag där Ortsråden själva får ansvar
att driva delar av arbetet (10% av tjänst samt administrativa tillägg), har förlängts under hela 2019.
Gäller för Framtid Fristad och Attraktiva Toarp. Önskemål om en eventuell förlängning (efter
projektets slut) har framförts och en skrivelse har skickats in till Fritids- och folkhälsonämnden.

6 Jämställdhetsperspektivet
Jämställt föreningsliv
Enheten har under våren arbetat fram ett material som kan benämnas som föreningsbokslut. I
materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i respektive föreningskategori samt
även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en grund att stå på när vi pratar
jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i utbildningssyfte vid
föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna och utgöra underlag
för ett förbättring/förändringsarbete.
Internutbildning i förvaltningen - FOF-utbildning
Under våren har vi genomfört en 4-timmars internutbildning för all personal inom förvaltningen. I
utbildningen har vi diskuterat vad vårt uppdrag betyder, bemötandefrågor, vem vi är till för, metoder
för våldsförebyggande arbete samt ett tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap.
Jämställdhet kopplat till Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
- All rekrytering av ny personal är dels kompetensbaserad och en av grundkompetenserna för
anställning är att ha kunskap om jämställdhet samt kunna tillämpa den i det dagliga arbetet.
- Alla volontärer rekryteras på samma grunder samt att vi till varje projekt rekryterar en kvinna och en
man.
- Ungdomsledarutbildningarna: I ULU, Boosta och Ledarakademin bistår projektet "En kommun fri
från våld" med kunskap, material och utbildningar om normkritik, mänskliga rättigheter,
våldsprevention och rättighetsbaserat ledarskap. Alla dessa har en grund i jämställdhet och jämlikhet.
Alla ungdomsledarutbildningar har jämn könsfördelning bland deltagarna.
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- Aktivera: ett aktivitetsprogram som innehåller sex träffar där två av dessa fokuserar på genus och
normer kopplat till våld. Under dessa träffar diskuteras jämställdhet på många olika sätt, utifrån
maktstrukturer och normer som ger vissa mer makt i samhället och andra normer som begränsar
människors makt i samhället. Flera av träffarna fokuserar på trygghet och även våldspreventiva ronder
som även fungerar som genusronder. Träffarna i Aktivera utgår från de tre förändringsprinciperna.
- Workshop fri från våld: tre workshops för skolfritid utifrån de tre förändringsprinciperna där en träff
fokuserar på normer och genus kopplat till våld. Begreppet och diskussionen kring jämställdhet är
närvarande under alla dessa pass utifrån kopplingen mellan ojämställdhet och ojämlikhet och våld.
- Handledning i Öppen ungdomsverksamhet: utgår från de tre förändringsprinciperna med ett stort
fokus på att arbeta för jämställdhet och jämlikhet. Genom att använda en våldspreventiv matris där alla
genomförda aktiviteter ställs samman finns en tydlig koppling mellan handledning och våldsprevention
i den praktiska verksamheten. Bland annat genomförs genusronder och användandet av "En kortlek fri
från våld" som aktivitet inom verksamheterna.
- Grundutbildning i våldsprevention: i utbildningen tas de tre förändringsprinciperna upp och
jämställdhet diskuteras utifrån kopplingen till trygghet och hur ojämställdhet leder till mer våld. Vi tar
upp exempel på hur begränsande normer leder till ojämställdhet och praktiska tips på hur dessa normer
kan brytas och istället skapa jämställdhet.
- Samarbete med civilsamhället: genom samarbete med bland annat Tjejjouren och Borås feministiska
förening har vi bearbetat och tagit fram material och utbildning om jämställdhet och kopplingen mellan
ojämlikhet och våld. Dessa utbildningar genomförs inom organisationen men även som öppna event
för allmänheten att besöka.
- Utbildningar i rättighetsbaserat arbetssätt: i olika utbildningar och arbeten i Borås stad, bland annat
FOF-utbildningen och kartläggningen av mänskliga rättigheter, utbildar vi i rättighetsbaserat arbetssätt.
Utifrån de fyra principerna (delaktighet, icke-diskriminering, transparens och ansvarsutkrävande) är
jämställdhet och jämlikhet viktiga ämnen att studera och arbeta utifrån. I MR-kartläggningen
genomfördes en enkät vilket till stor del berörde begreppet jämställdhet.
- Den Öppna ungdomsverksamheten har ett tydligt uppdrag att verka för en jämn könsfördelning. En
fortsatt förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 uppnås inte på alla enheter.
För närvarande är 36% av besökarna flickor mätt i snitt på helheten.
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7 Verksamhetsmått
7.1 Fritidsgårdsverksamhet
7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

34%

34%

50%

36%

Andel besökare
som är
flickor/kvinnor

7.2 Badenheten
7.2.1 Besökare
7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

0

75 734

260 000

80 595

Antal besökare
Borås Simarena

85 485

196 305

180 000

68 510

Antal besökare
Sandaredsbadet

29 155

68 403

65 000

31 862

Antal besökare
Dalsjöbadet

19 253

46 198

38 000

18 446

Antal besökare
Stadsparksbadet

7.3 Anläggningsenheten
7.3.1 Lundby Park
7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal köpta årskort
på Skatehallen

10

50

50

32

Antal
föreningsaktiviteter

31

50

60

43
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Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

3%

7%

35%

15%

Andel besökare
som är
flickor/kvinnor

Kommentar Apr 2019 Andelen besökare som är flickor/kvinnor är en uppskattning då det inte går att få ut
denna statistik från passagesystemet.

7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete
7.4.1 Brygghuset
7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

Antal slutna
bokningar av unga

284

1 232

500

813

Antal öppna
bokningar av unga

54

152

150

29

Antal bokningar av
vuxna som skapar
innehåll för unga

107

258

250

64

50%

49%

50%

43%

Andel besökare
som är
flickor/kvinnor

7.4.2 Mötesplatser
7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Andel besökare
som är
flickor/kvinnor

Utfall Apr 2018

Utfall 2018

Budget 2019

Utfall Apr 2019

0%

0%

50%

0%

Kommentar Apr 2019 Kan ej redovisa ett snittutfall för mötesplatserna eftersom statistik för alla enheter
ej finns tillgängliga.
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8 Investeringar
8.1 Investeringar, årliga anslag
Investeringsprojekt
Budget 2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Prognos
2019

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

3 679

57

3 622

3 679

2. Utveckling av näridrottsplatser

4 000

1 586

2 414

4 000

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute
och inne

1 500

626

874

1 500

4. Utveckling av spår och leder

6 259

404

5 855

6 259

5. Utveckling av badplatser (utebad)

1 398

170

1 228

1 398

6. Evenemangstaden Borås

3 977

983

2 994

3 977

20 813

3 826

16 987

20 813

Tkr

Summa

Kvarstående medel från 2018 = 5 413 tkr.
Beslutad budget 2019 = 15 400tkr
Totalt: 20 813 tkr
Från och med 2019 betraktas ovanstående investeringsanslag som årliga. Det innebär att eventuella
kvarstående medel inte flyttas till kommande budgetår.
1. Utveckling av miljöförbättrande åtgärder kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs
Ett antal miljöförbättrande åtgärder vidtas på ett flertal konstgräsplaner. Rensgaller monteras i
dagvattenbrunnar som är i anslutning till planerna, ytor asfalteras för att återvinna granulat vid
snöröjning. Kvarstående medel från 2018 = 1 679 tkr
2. Utveckling av näridrottsplatser
Arbetet med att färdigställa aktivitetsytorna vid Boda har prioriterats. Aktivitetsytan närmast
Bodaskolan kommer att stå färdig till sommaren.
3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne
Ett antal investeringar utförs regelbundet på våra idrottsanläggningar med bland annat nya fotbollsmål,
mindre anläggningsmaskiner och annan utrustning till idrotts- och motionsanläggningarna.
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4. Utveckling av spår och leder
Vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg är färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa
idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats.
Barnvandringsleden på Sjöbo är i princip färdigställd. Invigning kommer att ske den 29 maj. Både
förskolor, skolor och allmänhet kommer att bjudas in.
Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst,
textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti!
kvarstående medel från 2018 = 2 859 kr
5. Utveckling av badplatser (utebad)
Ett stort arbete har skett vid Sandareds badplats. De delar av badplatsområdet som var sanka och ofta
stod under vatten har höjts upp. Häften av den nya ytan har besåtts med gräsmatta och hälften har
belagts med sand. Som ersättning för de träd som vi behövde ta ner har nya björkar och tallar
planterats. Badplatsen har tack vare detta nästan fördubblats i användbar yta.
Arbete har påbörjats med att förbättra tillgängligheten av Frufällans badplats.
Nya badbryggor har köpts in till Kypesjöns badplats
4 komprimerande, så kallade ”Big-belly-soptunnor”, har köpts in till badplatserna. Under 2019 kommer
de att placeras på Dalsjöns, Storsjöns, Buastrands (samt ytterligare en badplats) badplatser.
I investeringsbudgeten för badplatser har vi också haft en summa avsatt för att anlägga en båtramp vid
Almenäs. Båtramper i Öresjö har efterfrågats under många år, och sedan januari i år kan vi erbjuda
allmänheten en båtramp vid Almenäs.
Kvarstående medel från 2018 = 398 tkr
6. Evenemangstaden Borås
Investeringar har skett på Ryavallen, där ett nytt målhus är under färdigställande inför U20 EM i
friidrott till sommaren.
Kvarstående medel från 2018 = 477 tkr
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8.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
2019

Utgift april
2019

Avvikelse
2019

Totalprogno
s projektet

Projekt
status

1. Boda
aktivitetspark

15 000

2 000

1 991

9

15 000

2

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

10 000

3 000

0

3 000

10 000

0

1 100

301

0

301

1 100

1

26 100

5 301

1 991

3 310

26 100

Tkr

3. Utveckling av wifi till
idrottsanläggningar
Summa

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

1. Boda aktivitetspark

Arbetet med att färdigställa Boda aktivitetspark har prioriterats, med nya aktivitetsytor för Cricket och
Rugby. Alla ytor, inkl aktivitetsytan närmast Bodaskolan, beräknas vara färdig till sommaren -19.
2. Utveckling av Borås skidstadion ink. förberedelser inför SM- veckan 2021
På skidstadion har vi investerat i nya energieffektiva snökanoner som kommer att undelätta
produktionen av snö, inte minst inför SM-veckan 2021. Projekteringen för att investera i en ny VAledning (vatten och avlopp) är klar och arbetet kommer att påbörjas under maj/juni månad.
3. Utveckling av wi-fi till idrottsanläggningar
Under 2018 avsattes 600 tkr. Investeringar gjordes då i Boråshallen, Ishallen samt Ryavallen.
Kvarstående medel från 2018 är 1 tkr.
De hallar/anläggningar där investeringar planeras 2019 och 2020 är:






Viskaforshallen
Ryahallen
Almåshallen
Simarenan
Eventuellt övriga mindre hallar

De ligger i prioritetsordning där Viskaforshallen är mest angelägen. Dock måste fiber dras till den
byggnaden och det är under utredning. Efter sommaren kommer det mesta arbetet att ske.
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Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-05-14
Katarina Sparre
Handläggare
033 357678

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00088 1.1.3.1

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
tertial 1 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisningen av uppdrag
som inte ingår i budget tertial 1 2019 och översända denna till
Kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i
budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har
vid tidpunkten för redovisningen åtta uppdrag från Kommunfullmäktige
utanför budget. Samtliga uppdrag bedöms som genomförda och behandlade i
nämnden.
Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.
Beslutsunderlag
1. Sammanställning av uppdrag utanför budget för Fritids- och
Folkhälsonämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget,
april 2019, nämndens rapport
Fritids- och folkhälsonämnden

Uppdrag
Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status april 2019

Kommentar

§ 221 2015/KS0456 216 Svar på motion av
Ida Legnemark (V); Evenemangsfält i
Borås

Fritids- och Folkhälsonämnden uppdras i
samverkan med Kommunstyrelsen
planera för att Borås Stad ska kunna ta
emot evenemang med behov av större
evenemangsområden.

Genomfört

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade i ärendet 2018-06-19
§102. En förstudie har presenterats och godkänts. Arbetet ska
implementeras i stadens Översiktsplan och i stadens strategiska
arbete kring fysisk planering.

§ 325 2014/KS0632 809 Svar på motion av
Ida Legnemark (V): Inför lagliga
graffitiväggar i Borås

Fritids- och folkhälsonämnden:- uppdras
komplettera införandet av en öppen vägg
med andra brottsförebyggande åtgärder
eller övergripande styrdokument.
Resurser bör också läggas på dialog
med utövare, för att på bästa sätt förstå
och bemöta det behov som finns. uppdras genomföra en utvärdering,
avseende bland annat mängden klotter,
ett år efter den öppna väggens
införande. Om utvärderingen visar att
klottret ökat ska frågan om att stänga
graffitiväggen lyftas till
Kommunfullmäktige.

Genomfört

Uppföljningen presenterades och beslutades på FoF nämnden i
november.

§ 61 2014/KS0523 824 Svar på motion av
Sven-Erik Håkansson (C) och Alexander
Andersson (C); Bygg ett aktivitetsområde
på Gånghesters stationsområde

Uppdra åt berörda nämnder att utreda
och iordningställa ett aktivitetsområde för
gammal och ung på det gamla
stationsområdet i Gånghester, gärna i
samverkan med föreningslivet.

Genomfört

Redovisade situationen och hänvisade uppdraget till ansvariga
för byggnaden. Beslut togs i FoF nämnde i december.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera äldre
medarbetare att vilja vara kvar efter 65.

Genomfört

I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år.
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska motivera
deltidstjänstgörande att arbeta heltid.

Genomfört

Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjligöra detta
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och
familjeliv går att förena.
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Ärende som har genererat uppdraget

Uppdrag

Status april 2019

Kommentar

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska organisera
verksamheten för att minska
sjukfrånvaron.

Genomfört

Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro,
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom,
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer forgå under 2019.

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska genom digitalisering
frigöra värdeskapande tid.

Genomfört

Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med
kompetensförsörjningen i framtiden. Förvaltningen ser nya
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk
redovisning 2017

Nämnderna ska arbeta för att öka
anställningsbarheten för de personer
som står till arbetsmarknadens
förfogande.

Genomfört

Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare,
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och
kompetensutveckling sätts samman för de specifika
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra.
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering
kring åtgärder för att underlätta dessa möten behövs på central
nivå. Här finns det en stor utmaning för den offentliga
arbetsmarknaden att finna mer resurseffektiva
samverkansformer. En lika stor samverkansutmaning finns
mellan de offentliga aktörerna som med olika insatser är till för
att stötta individen. Utbildningar och insatser måste motsvara
behoven och till och med ibland ligga i framkant. Den kompetens
som finns tillgänglig har tyvärr inte alltid den kunskapsnivån eller
inriktning som efterfrågas. Det kan gälla både de som är utan
arbete och de som redan har en anställning. Det förutsätter ett
nära samarbete mellan utbildningsväsendet och staden.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Remiss: Strategi för Borås Stads friluftsliv
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Förskolenämnden
4. Grundskolenämnden
5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
6. Individ- och familjeomsorgsnämnden
7. Kulturnämnden
8. Lokalförsörjningsnämnden
9. Miljö- och konsumentnämnden
10. Samhällsbyggnadsnämnden
11. Servicenämnden
12. Sociala omsorgsnämnden
13. Tekniska nämnden
14. Vård- och äldrenämnden
15. Kommunstyrelsen
16. Överförmyndarnämnden
17. AB Bostäder i Borås
18. Borås TME
19. Borås Djurpark
20. Borås Energi och Miljö AB
21. Borås Elnät
22. Borås Parkerings AB
23. Industribyggnader i Borås AB
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24. Fristadbostäder AB
25. Viskaforshem AB
26. AB Toarpshus
27. AB Sandhultsbostäder
28. Borgstena IF
29. Borås Fältrittklubb
30. Borås Gif
31. Borås Skidlöparklubb
32. Bredareds IF
33. Brämhults Ryttarsällskap
34. Dalsjöfors Goif
35. Hestra IF
36. IK Ymer
37. Kakas Ridklubb
38. Rydboholms SK
39. SOK 68 Sandared
40. Tämta Ridklubb
41. Boråskretsen av Scouterna
42. Borgstena Hembygdsförening
43. Bredareds Hembygdsförening
44. Dannike Hembygdsförening
45. Fristads Hembygdsförening
46. Gingri Hembygdsförening
47. Hedareds Byalag
48. Hembygdsförengen Borgstena Framtid

49. Kinnarumma Hembygdsförening
50. Ljushults Hembygdsförening
51. Rångedala Hembygdsförening
52. Sandhults Hembygdsförening
53. Seglora Hembygdsförening
54. Tämta Hembygdsförening
55. Viareds Natur och Hembygdsförening
56. Vänga Hembygdsförening

57. Äspereds Hembygdsförening
58. Borås NSF-scoutkår
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59. Kinnarumma Scoutkår
60. Brämhults Scoutkår
61. Dalsjöfors Scoutkår
62. KFUM/K Scoutkår Borås
63. KFUM/K Scoutkår Fristad
64. S:T Örjans Scoutkår Borås
65. Sandareds Scoutkår
66. Stiftelsen Borås Scoutkår
67. Viskafors Scoutkår
68. Studiefrämjandet Sjuhärad
69. Medborgarskolan
70. Sensus Studieförbund
71. Studieförbundet Vuxenskolan Sjuhärad
72. Friluftsfrämjandet Borås
73. Odenslunds 4H-gård
74. Unga Örnar Borås
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-09-30. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både word- och pdf-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00047 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Åsa Skytt Jansson
Handläggare
033 357219

• Strategi
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Policy
Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Strategi för
Borås Stads friluftsliv
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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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Datum: XXXX
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och
folkhälsonämnden
Gäller för: XXXX
Dnr:
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Strategi för
Borås Stads friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Friluftsoch rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten,
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur.
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för
ökad integration och social sammanhållning.
Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap om
natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår och
nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd
och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som annars tas i anspråk när staden
växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen för marken och strategin
syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens
och kommande generationer.
Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av
varierad natur med olika karaktärer och utgör ett vackert mosaiklandskap med över 1 000
vattenspeglar. Närheten till natur skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och
organiserade friluftslivet. Trots närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på
grund av barriärer, så som järnvägar och vägar.

Borås stads friluftsprogram bygger på de tio nationella friluftsmålen:

Tillgänglig natur för alla
Starkt engagemang och samverkan
Allemansrätten
Tillgång till natur för friluftsliv
Attraktiv tätortsnära natur
Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling
Skyddade områden som resurs för friluftslivet
Ett rikt friluftsliv i skolan
Friluftsliv för god folkhälsa
God kunskap om friluftslivet
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Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:
”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud.
Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten.
För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin.

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till
ett varierat friluftsliv i olika miljöer.
För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Öka tillgängligheten för alla genom att

•
•
•
•
•

Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.
Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.
Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.
Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.
Samverka med befintliga föreningar och ideella organisationer.

Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden vid
framtagandet av detaljplaner.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.
• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av
bebyggelse och av friluftsområden.
Vårda naturen och friluftsområdena så att

• De är väl skötta utan att städa bort naturvärden.
• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.
• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.
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För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:
Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

• Förstärka områdenas egenskaper och karaktär utifrån landskapstyp,
kultur- och naturvärden.

• Utveckla befintliga och nya friluftsområden med olika upplevelsekaraktär
och svårighetsgrad.

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv
anpassat för barn och unga.
Anpassa informationen genom att

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.
• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till
naturområden och friluftsanläggningar.

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.
Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.
• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25

Strategi för Borås Stads friluftsliv
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Strategi för Borås Stads friluftsliv
och översänder remissen för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta
fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har
behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger
avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det
fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översänder Strategi
för Borås Stads friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag.
Strategin för Borås Stads friluftsliv har arbetats fram i samverkan med Tekniska
förvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljöförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Strategiska samhällsplaneringsavdelningen, Mark och
exploatering och Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad
befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av
olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och
utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande
generationer.
Ärendet i sin helhet
Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025,
Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och
leder och cykelplanen.
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse
utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser
utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.
Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens
geografiska yta, både land och vatten.
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För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan
kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra
aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra
ideella organisationer.
Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och
utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika
målgrupper. Strategin fokuserar på att:
- Öka tillgängligheten för alla
- Planera rätt med friluftslivet i fokus
- Vårda naturen och friluftsområdena
- Anpassa utbudet utifrån olika behov
- Anpassa informationen
- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen
Beslutsunderlag
1. Förslag till Strategi för Borås Stads friluftsliv
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Borås Stads nämnder och bolag

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Missiv
2019-01-21
Kommunstyrelsen
Grundskolenämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Förskolenämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden
Fritids- och folkhälsonämnden

GRANSKNING AV SAMVERKAN OCH
FÖREBYGGANDE ARBETE KRING BARN
OCH UNGA
Stadsrevisionen har granskat ändamålsenligheten i Borås Stads arbete med samverkan och förebyggande
arbete kring barn och unga. Granskningen visar att Borås Stads arbete inom området inte fullt ut är
ändamålsenligt.
Det är enligt Stadsrevisionens bedömning väsentligt att Kommunstyrelsen stärker sin styrning
och samordning av det förebyggande arbetet inom området och bl.a. arbetar fram en övergripande
strategisk målbild och klargör kommungemensamma definitioner av för området centrala begrepp.
Kommunstyrelsen behöver dessutom utveckla en övergripande analys och utvärdering av resultat och
effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver enligt Stadsrevisionens
bedömning säkerställa en ändamålsenlig samverkan och förebyggande arbete inom området.
Stadsrevisionen bedömer vidare att även övriga granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Man behöver också arbeta
mot en ökad samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i att utveckla samverkan inom
området mellan nämnderna.
Stadsrevisionen vill i sammanhanget poängtera att identifierade brister inom området medför att barn
och unga i Borås Stad riskerar att inte få det stöd och hjälp som de behöver i ett tidigt skede utifrån
ett helhetsperspektiv. Åtgärder inom området är angelägna då både kostnader och konsekvenser ur
ett kommunalekonomiskt-, individuellt- och folkhälsoperspektiv kan minskas om välfungerande
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga säkerställs.
I övrigt hänvisar Stadsrevisionen till granskningsresultaten i bilagd rapport.
Missivet med bilagd rapport och rapportsammandrag tillställs berörda nämnder. Svar från
nämnderna emotses senast 2019-05-30.

Nils-Gunnar Blanc
Ordförande första revisorsgruppen

Boris Preijde		
Ordförande andra revisorsgruppen

Borås Stads revisionskontor
Postadress 	
501 80 Borås

Besöksadress
Sturegatan 42

Webbplats
boras.se/revisionskontoret

E-Post
revisionskontoret@boras.se

Tel
033-35 71 54

Fax
033-35 71 57
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Sammanfattning
På uppdrag av uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad har EY genomfört en granskning av samverkan
och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet med granskningen har varit att bedöma om
berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0–20
år är ändamålsenligt. Granskningen har avsett fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt
sociala omsorgsnämnden.
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av
uppdrag som kommer löpande från kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst
mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på samordning av dessa. I staden anses
det vidare saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet samt samverkan
kring detta. Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande
arbete och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas
styrning. Granskningen visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.
Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag för grundskolenämnden
som inte fullt ut har tillsett en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.
Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Den
uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller dock inte någon utvecklad analys,
utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i
samverkan, framförallt mellan grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Granskningen
visar vidare att nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete avseende barn och unga
inte alltid efterlevs. Det pågår ett arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna. Granskade
nämnder bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan, med undantag för samverkan
mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som inte fullt ut tillfredsställande.
Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår sammantagna bedömning att:





kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad
på ett ändamålsenligt sätt
att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som
pågår med att utveckla samverkan.

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar:



kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet
granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande
arbete
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1. Inledning
1.1. Bakgrund
Stadsrevisionen har beslutat att granska samverkan och förbyggande arbete kring barn och unga som
far eller riskerar att fara illa. Bakgrunden till granskningen beskrivs i bilaga 1.

1.2. Syfte och revisionsfrågor
Syftet med granskningen är att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument,
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i
åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Granskningen inriktas på de av uppdragsgivaren beslutade revisionsfrågorna:


Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig organisation, styrning,
ansvarsfördelning och samsyn?



Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet
följs upp och revideras kopplat till området?



Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är dessa tillräckliga?



Finns tillräckliga resurser för arbetet?



Finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?



Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även innefattar privata aktörer (exempelvis
fristående skolor/förskolor)?



Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen
rörande resultat och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

1.3. Revisionskriterier
Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisionens analyser, slutsatser och bedömningar. I denna granskning utgörs de huvudsakliga revisionskriterierna av:








Kommunallag (2017:725)
Socialtjänstlag (2001:453)
Skollag (2010:800)
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Socialstyrelsens föreskrifter, allmänna råd och vägledning inom området
Borås Stads budget 2018 och andra mål och riktlinjer inom området
Reglementen

Revisionskriterierna beskrivs i bilaga 2.

1.4. Avgränsning och ansvariga nämnder
Granskningen avser fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, grundskolenämnden, gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden.
Granskningen omfattar Borås stads interna arbete inom området och inte hur samverkan och förebyggande arbete bedrivs med externa aktörer så som exempelvis Polisen och Västra Götalandsregionen.
Vidare avgränsas granskningen i enlighet med ställda revisionsfrågor. Granskningen har avgränsats till
intervjuer med företrädare för Borås stads verksamheter och till granskning av stadens dokumentation.

3

1.5. Begreppsförklaring
Förebyggande arbete och barn som far illa är centrala begrepp i granskningen. Dessa förklaras i
bilaga 3.

1.6. Metod och genomförande
Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, protokollgranskning och intervjuer. Dokumentoch intervjuförteckning återfinns i bilaga 4. Samtliga intervjuade har beretts tillfälle att faktagranska
rapporten.
Granskningen har genomförts av EY på uppdrag av Stadsrevisionen i Borås stad. I genomförandet har
följande projektorganisation tillämpats: Helena Lind (granskningsledare), Lydia Andersson (granskare)
samt Maria Carlsrud Felander (specialist). Rapporten har även kvalitetssäkrats internt inom EY.
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2. Organisation och styrning av det förebyggande arbetet kring
barn och unga
I detta kapitel redogörs för om Borås stad har en ändamålsenlig organisation, styrning och ansvarsfördelning inom området. Vidare beskrivs övergripande vilket arbete som bedrivs av granskade nämnder
inom området.

2.1. Organisation
I Borås stad är kommunfullmäktige högsta beslutande organ och beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Kommunstyrelsens
reglemente1 anger att styrelsen ansvarar för att leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter samt har uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning och ta fram styrdokument för kommunen.
Sedan 1 januari 2017 har Borås stad en ny organisation. Omorganisationen innebar att stadens tre
stadsdelsnämnder avvecklades och fyra nya facknämnder tillkom; förskolenämnden, grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt vård- och äldrenämnden. Omorganisationen innebar att
vissa nämnder och förvaltningar fick ta över uppgifter som tidigare legat inom stadsdelsnämnderna.
Borås stad är idag organiserad i 19 nämnder och 16 förvaltningar.

2.2. Styrning av arbetet kring barn och unga
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget. Arbetet
styrs även av uppdrag från kommunfullmäktige som ges löpande till nämnderna. Därtill finns ett antal
program med tillhörande handlingsplaner. Vi utvecklar detta i kommande avsnitt.

Program och
handlingsplaner
Mål och uppdrag
i KF:s budget

Övriga uppdrag
från KF

Nämndernas
arbete kring
barn och
unga
Bild 1: Styrning av arbetet kring barn och unga i Borås stad. Källa: EY

Inledningsvis kan nämnas att det i granskade stadsövergripande styrdokument inte återfinns någon
gemensam beskrivning av vad förebyggande arbete kring barn och unga innebär eller vad det ska

1

Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-03-17, 2016-11-23 och 2018-03-23.
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uppnå. Det finns inom staden ingen gemensam definition av begreppet barn som far illa respektive
riskerar att fara illa i mål eller dokument2.
I intervjuer framkommer att styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga upplevs som
otydlig. Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i handlingsplaner kopplade till program samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges till vissa nämnder
uppges tvinga förvaltningarna att prioritera bland uppdragen.
Intervjuade upplever även att det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande
arbetet. De uppdrag som ges till nämnderna löpande över året beskrivs sakna styrning och kvalitetssäkring och finns enligt uppgift i flera fall redan bland tidigare givna uppdrag från kommunfullmäktige.

2.2.1. Mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget
Målstyrningen i Borås stad utgår från Vision Borås 2025 och mäts och följs upp utifrån uppdrag och
indikatorer.
I visionen finns sju strategiska målområden som fungerar som övergripande mål för staden. Utifrån
dessa har kommunfullmäktige beslutat om indikatorer med målvärden samt uppdrag till stadens nämnder. Nämnderna ska bryta ned kommunfullmäktiges indikatorer i målsatta indikatorer och uppdrag och
anta en budgethandling. På förvaltnings- respektive enhetsnivå ska nämndens indikatorer brytas ned
till målsatta indikatorer och aktiviteter.
Dokumentstudier visar att nämnderna har beslutat om budget och att förvaltningarna har upprättat verksamhetsplaner som beskriver hur de ska nå målen och utföra uppdragen.
Ett av visionens sju strategiska målområden har tydlig koppling till samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga:


Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga – syftar till att skapa bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.

I budget 2018 finns åtta indikatorer kopplade till målet. Två av åtta indikatorer bedöms ha koppling till
granskat område (illustreras nedan i tabell 1).
ANSVARIG NÄMND
KOMMUNFULLMÄKTIGES
INDIKATORER

GRN3
Andel elever som känner
sig trygga i grundskolan,
åk 4–9.

GVUN4
Andel elever som känner
sig trygga i gymnasieskolan.

Tabell 1: Indikatorer till målet att ta gemensamt ansvar för barn och unga. Källa: budget 2018

2

Individ- och familjeomsorgens förvaltningschef uppger att begreppen är definierade i lagstiftning och föreskrifter
från Socialstyrelsen.
3 Grundskolenämnden
4 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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I Borås stads budget för 2018 beskrivs att den psykiska ohälsan bland ungdomar ökar.5 I stadens årsredovisning för 2017 anges att gruppen barn och unga i befolkningen i staden ökar med 20 procent fram
till år 2026.6
Kommunfullmäktige anger i 2018 års budget att förskolenämnden, grundskolenämnden samt individoch familjeomsorgsnämnden ytterligare ska stärka samverkan kring insatser för barn och unga. 7 Enligt
uppgift utgör detta varken ett mål eller uppdrag, utan en viljeinriktning. 8
Kommunfullmäktige har i 2018 års budget gett grundskolenämnden i uppdrag att utreda former för
närmare samverkan mellan skola/fritidshem och föreningsliv. Vidare har grundskolenämnden, tillsammans med gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden fått i uppdrag att ta fram ett förebyggande styrdokument mot psykisk ohälsa.
Kommunfullmäktige har även riktat ett antal generella samarbetsuppdrag till nämnderna. Enligt budget
2018 innebär det att utsedd nämnd har befogenhet att sammankalla berörda nämnder. Vidare innebär
det ett ansvar för att uppdraget kommer igång, att formulera mål för arbetet samt ansvar för uppföljning,
utvärdering och redovisning. Individ- och familjeomsorgsnämnden har ett samarbetsuppdrag avseende
barn och unga. Likaså har fritids- och folkhälsonämnden ett samarbetsuppdrag avseende lokalt inflytande.
I vår genomgång av kommunfullmäktiges budgetdokument kan konstateras att utöver vad som betecknas som ”nya uppdrag” till nämnderna även finns andra skrivningar av uppdragsliknande karaktär.
Dessa återfinns inte i nämndernas verksamhetsplaner.

2.2.2. Program och handlingsplaner
Kommunfullmäktige har antagit fyra program som är kopplade till arbetet med barn och unga. I programmen anges ”verksamheter och metoder i riktning mot målen”. Kopplat till varje program finns en handlingsplan9.


Barn- och ungdomspolitiskt program gäller hela staden inklusive bolag. Programmet anger
stadens inriktning för att främja barn och ungas välfärd, utbildning, försörjning, hälsa och trygghet, kultur och fritid samt delaktighet och inflytande. Programmet antogs av kommunfullmäktige
i januari 2016 och gäller till och med 2019.
Kommunstyrelsen antog i januari 2016 en handlingsplan för perioden 2016–2017. Handlingsplanen innehåller sex aktiviteter fördelade på facknämnder och tidigare stadsdelsnämnder.
Kommunstyrelsen ansvarar enligt programmet för att löpande revidera handlingsplanen och för
att senast 2019 föreslå fullmäktige ett reviderat program.



Program för föräldraskapsstöd med tillhörande handlingsplan gäller för grundskolenämnden,
förskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden, fritids- och folkhälsonämnden, sociala

5

Borås stads budget 2018, s. 5
Borås stads årsredovisning, s. 73
7 Även vård- och äldrenämnden.
8 Enligt uppgift från stadsledningskansliet kommer de viljeinriktningar som anges i kommunfullmäktiges budget
2018 troligen att följas upp i muntlig dialog mellan kommunstyrelsen och berörda nämnder.
9 Dokumentstudier visar att handlingsplanernas utformning skiljer sig åt. I vissa handlingsplaner återfinns
aktiviteter, i andra prioriterade områden, utvecklingsområden respektive uppföljningsområden.
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omsorgsnämnden, arbetslivsnämnden, kulturnämnden, tekniska nämnden samt tidigare utbildningsnämnd. Programmet anger att staden ska erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till
föräldrar med barn i åldern 0–17 år. Stödet ska erbjudas genom mötesplatser såsom öppna
förskolor, kurser och individuell rådgivning. Programmet har fastställts av kommunfullmäktige.
Datum för fastställande framgår ej.
Majoriteten av aktiviteterna i handlingsplanen för 2018 är riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen. Några är även riktade till individ- och familjeomsorgsförvaltningen och grundskoleförvaltningen (elevhälsan). Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.


Drogpolitiskt program med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive bolag.
Programmet anger tre mål som utgår ifrån de nationella målen på området 10 varav ett är specifikt inriktat på barn och unga. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016.
I handlingsplan för 2018 återfinns utvecklings- respektive uppföljningsområden. Majoriteten är
riktade till fritids- och folkhälsoförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen samt individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning av program och handlingsplan.



Program för ett tillgängligt samhälle med tillhörande handlingsplan gäller hela staden inklusive
stadens bolag. Programmet anger att staden ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning får samma möjligheter som andra att utöva sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Programmet antogs av kommunfullmäktige i december 2016.
Tillhörande handlingsplan reviderades i augusti 2018 och innehåller prioriterade områden
riktade till bland annat grundskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samt
sociala omsorgsnämnden. Sociala omsorgsnämnden ansvarar för revidering och årlig uppföljning.

Kommunfullmäktige har även antagit strategier som ska bidra till uppfyllelsen av stadens strategiska
målområden. Kommunfullmäktige antog i februari 2016 en reviderad strategi för Bildningsstaden Borås.
Dokumentet gäller för förskolenämnden, grundskolenämnden och gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden. I strategin finns identifierade utvecklingsområden som förvaltningar och enheter ska ta hänsyn till i sina respektive verksamhetsplaner. Bland identifierade utvecklingsområden kan nämnas barnoch elevhälsoarbete samt systematiskt kvalitetsarbete.
Vi noterar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata
aktörer.

2.2.3. Övriga uppdrag från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige beslutar, utöver uppdragen i budget, även om andra uppdrag till nämnderna utifrån
exempelvis motioner. Bland dessa återfinns uppdrag som rör arbete med barn och unga. Av dokumentstudier framgår att uppdrag kopplade till området barn och unga har riktats till nämnderna under såväl

10

I skrivelsen En samlad strategi för alkohol-, narkotika, dopnings- och tobakspolitiken (ANDT-politiken) redogör
regeringen för de sex nationella mål som finns för ANDT-politiken.
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2017 som 2018. Utifrån en översiktlig granskning kan i dessa uppdrag inte ses någon tydlig koppling till
gemensamt definierade målgrupper eller till begreppet barn och unga som far illa/riskerar att fara illa.

2.3. Ansvarsfördelning samt förebyggande insatser11
2.3.1. Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens reglemente12 anger att nämnden bland annat ansvarar för kommunens
övergripande folkhälsoarbete.

2.3.1.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs av verksamhet Mötesplatser/Lokalt inflytande/Förebyggande arbete, Föreningsverksamhet samt verksamhet Folkhälsoarbete13. Arbetet bedrivs
utifrån en årlig förvaltningsgemensam verksamhetsplan som gäller för samtliga verksamheter och
enheter. Enligt intervju med förvaltningschef är ansvarsfördelningen tydlig avseende det förebyggande
arbetet kring barn och unga.
Förvaltningen uppges bedriva ett omfattande förebyggande arbete genom att tillhandahålla idrottsanläggningar och naturområden för fysisk aktivitet. Arbete pågår för att säkerställa tillgängligheten till samtliga anläggningar och naturområden.
Ett förebyggande arbete bedrivs även genom öppen ungdomsverksamhet. Av nämndens antagna program för den öppna ungdomsverksamheten framgår att verksamheten ska vara tillgänglig för alla och
ska främja en jämlik hälsa hos unga, med fokus på åldrarna 10–18 år. Inom den öppna ungdomsverksamheten bedrivs ett drogförebyggande respektive våldsförebyggande arbete. Arbetet sker genom att
enheter i staden utbildas i att stoppa och ingripa mot lindrigt våld, främja trygghet och utmana negativa
normer. Förvaltningen ger även utbildning till personal i staden kring första hjälpen vid psykisk ohälsa.
Enligt uppgift pågår ett arbete med att ta fram rutiner avseende polisanmälan och orosanmälan till
socialtjänsten. De förväntas vara framtagna till våren 2019.
Av intervju med förvaltningschef framgår att verksamhetens resurser i dagsläget anses vara tillräckliga
utifrån verksamhetens uppdrag. Däremot framhålls att stadens gemensamma resurser generellt kan
användas bättre genom mer samarbete och genom att etablera en större samsyn kring mål och arbetssätt. Detta förutsätter enligt förvaltningschef en tydligare styrning och strategisk inriktning på stadsövergripande nivå. I nämndens delårsrapport 2018 framkommer att fritidsgårdsverksamheten genomgår
stora förändringar avseende organisation, lokaler och personal.

11

I detta avsnitt beskrivs ansvarsfördelningen mellan de nämnder som omfattas av granskningen samt i
övergripande drag vilket förebyggande arbete kring barn och unga som bedrivs av respektive nämnd. Det
förebyggande arbete som sker i samverkan återfinns i kapitel 3.
12 Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, senast reviderat 2018-09-20.
13 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
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2.3.2. Förskolenämnden
Förskolenämndens reglemente14 anger att nämnden ansvarar för uppgifter avseende kommunal förskola och kommunal pedagogisk omsorg som åligger kommunen enligt skollagen och andra skolförfattningar.

2.3.2.1 Förebyggande arbete
Det förebyggande arbetet kring barn och unga bedrivs främst av barnhälsan (genom familjecentraler
och öppna förskolor) samt på förskolorna15. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning
och utvärdering samt utvecklingsarbete. Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för det förebyggande arbetet. Barnhälsochefen ansvarar för öppen förskola, familjecentraler och barnhälsa. Arbetet
bedrivs utifrån årliga verksamhetsplaner för samtliga verksamheter och enheter.
Enligt intervju med barnhälsochef är ansvarsfördelningen avseende det förebyggande arbetet tydlig.
Barnhälsan ansvarar för strategiskt arbete kring främjande, förbyggande och åtgärdande barnhälsoarbete på individ-, grupp- och organisationsnivå. Inom barnhälsa arbetar specialpedagoger, psykologer
och enhetschef för familjecentral och öppen förskola. Varje specialpedagog är kopplad till specifika förskolor för att säkerställa kvalitet och kontinuitet. Barnhälsans uppdrag är tydliggjort genom en rutin för
barnhälsans arbete som beskriver arbetsgång och olika relevanta mötesformer. I rutinen ingår en checklista för samtal om behov av stöd i förskolan. Checklistan används i dialog mellan förskolechef och
pedagoger i ett arbetslag. Checklistan används sedan i samtal mellan förskolechef och förvaltning
gällande behoven i förskolan. Det finns även rutiner för orosanmälan, för arbetet för likabehandling samt
mot diskriminering och kränkande behandling samt vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp.
Barnhälsan arbetar förebyggande genom att erbjuda utbildningar för pedagoger i förskolorna kring hur
olika behov hos barn kan förebyggas och bemötas. Vidare genomför barnhälsan orienteringsmöten där
förskolechef och specialpedagog diskuterar och planerar insatser på organisations-, grupp- och individnivå. Inför beslut om insatser till ett enskilt barn hålls ett barnhälsomöte för att diskutera insatserna med
förskolechef, vårdnadshavare och barnhälsan samt eventuellt barnets pedagog.
Förvaltningens förebyggande arbete uppges även ske genom öppna förskolan som erbjuder utbildningar med rådgivning för föräldrar. Det bedrivs även uppsökande arbete genom en mobil öppen förskola som åker till områden där det saknas öppna förskolor.
Intervjuad barnhälsochef framhåller att förvaltningen är relativt ny. Denne beskriver vidare att samarbetet mellan barnhälsa och verksamheten för kvalitet och utveckling är under utveckling avseende
samordning av insatser till förskolorna, projekt kring uppsökande verksamhet och systematiskt kvalitetsarbete. Barnhälsochef uppger att förvaltningen prioriterar mellan olika uppdrag kopplat till det förebyggande arbetet till följd av en begränsad budget.

2.3.3. Grundskolenämnden
Grundskolenämndens reglemente16 anger att nämnden ansvarar för de uppgifter avseende kommunal
förskoleklass, grundskola, grundsärskola och fritidshem samt övriga uppgifter som åligger kommunen
enligt skollagen och andra skolförfattningar. Grundskolenämnden ansvarar även för elevhälsan.

14

Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17, reviderat 2016-11-23.
För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
16 Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
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2.3.3.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete kring barn och unga bedrivs främst av elevhälsan17 som är bemannad
med skolkuratorer, skolsköterska, skolpsykolog och specialpedagoger. Därtill uppges det förebyggande
arbetet även bedrivas ute i skolorna. Arbetet bedrivs utifrån en verksamhetsplan som varje skola årligen
tar fram. Verksamheten kvalitet och utveckling bistår i uppföljning, utvärdering samt utveckling. Chef för
elevhälsa har det övergripande ansvaret för det förebyggande arbetet. Enligt intervju med förvaltningschef är elevhälsans ansvar för det förebyggande arbetet tydligt.
Det förebyggande arbetet styrs av planer och rutiner. Det finns exempelvis en förvaltningsgemensam
rutin för frånvarohantering och program för att förebygga psykisk ohälsa. Samtliga rektorer ansvarar för
att årligen ta fram en plan för arbetet mot diskriminering och kränkande behandling. Därtill har vissa
skolor likabehandlingsplaner.
Elevhälsan genomför olika förebyggande insatser som exempelvis enskilda samtal med elever, temadagar/temaveckor kring hälsa och kartläggningar av behov hos eleverna. På skolorna bedrivs förebyggande arbete genom bland annat pedagogiska luncher, rastvärdar, utvecklingssamtal och kamratstödjare. Under 2018 har en satsning på studiecoacher genomförts. Vidare har en särskild undervisningsgrupp för elever med svår social problematik startats upp. Skolorna arbetar även drogförebyggande.
Vid intervju med förvaltningschef framgår att förvaltningen tvingas prioritera mellan olika uppdrag dels
till följd av en begränsad budget, dels till följd av antalet uppdrag som ges till nämnden.
Vidare uppges att verksamheten har svårt att rekrytera framförallt till elevhälsan. Det uppges få konsekvenser för kontinuiteten i det förebyggande arbetet. Förvaltningen har under 2018 omorganiserat elevhälsan och förbättrat rutiner för arbetet mot kränkande behandling samt riktat mer fokus mot förebyggande arbete i verksamhetsplanerna.
Skolinspektionen genomförde under 2018 en uppföljande tillsyn av grundskolan där det bland annat
konstaterades brister i tillgång till elevhälsa för eleverna i förskoleklass och grundskola. Skolinspektionens bedömning gjordes delvis mot bakgrund av att det på mer än hälften av skolenheterna saknades
tillgång till en eller flera av de professioner i elevhälsan som enligt skollagen ska finnas.

2.3.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens reglemente18 anger att nämnden i enlighet med skollagen
ansvarar för den del av kommunens utbildning inom skolväsendet som omfattar skolformerna gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning (grundläggande och gymnasial nivå), särskild
utbildning för vuxna, utbildning i svenska för invandrare samt inom yrkeshögskolan. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ansvarar även för ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården inom
elevhälsan i gymnasieskola och gymnasiesärskola.

17
18

För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-11-23.
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2.3.4.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbete bedrivs främst av elevhälsan19. Inom elevhälsan arbetar två skolsköterskor, två kuratorer, två specialpedagoger och två studie- och yrkesvägledare.
Det finns ett stort antal planer och rutiner för det förebyggande arbetet kring barn och unga såsom
elevhälsoplan, plan mot diskriminering och kränkande behandling, likabehandlingsplan samt rutiner för
frånvarouppföljning och utredning om bristande närvaro. Vidare har förvaltningen tagit fram en handlingsplan för drogaktivitet, ett program för att förebygga psykisk ohälsa samt en utvecklingsplan avseende Bildningsstaden Borås. Det finns även en mall för hälsobesök som innehåller frågor om t.ex. trygghet och trivsel i skola och hemma, psykiskt mående och mobbing.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen arbetar förebyggande dels genom elevhälsan med kartläggning, samtal och stöd, dels genom sitt systematiska kvalitetsarbete där elevhälsa är ett identifierat
utvecklingsområde. Förvaltningschefen anser att förvaltningens kvalitetsarbete är välfungerande och
bidrar till en ändamålsenlig kartläggning av behov och riskområden. Vidare uppges ett aktivt drogförebyggande arbete bedrivas inom ramen för gymnasiechefernas arbete.
Vid intervju med förvaltningschef uppges att resurserna för det förebyggande arbetet i huvudsak är tillräckliga utifrån förvaltningens uppdrag. Elevhälsan har nyligen fått ytterligare resurser. Förvaltningschefen framhåller att verksamheten är duktig på att tidigt upptäcka elever i riskzonen. Exempelvis identifieras riskgrupper i förvaltningens program för att förebygga psykisk ohälsa. Däremot lyfter förvaltningschefen att förvaltningen behöver lägga mer fokus på att arbeta med främjade insatser istället för reaktiva
insatser, något som även lyfts i förvaltningens senaste kvalitetsrapport.

2.3.1. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämndens reglemente 20 anger att nämnden ansvarar för att fullgöra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser individoch familjeomsorg.

2.3.1.1 Förebyggande arbete
Nämndens förebyggande arbetet bedrivs främst inom verksamheten för barn och unga 21. Arbetet bedrivs i huvudsak genom socialrådgivning vid familjecentraler, familjerådgivning, fältverksamhet samt
stödcentrum. Dialogcentrum erbjuder samtalsgrupper och stödgrupper för barn med olika behov/svårigheter. Det finns också en barngruppsverksamhet som främst vänder sig till barn med separerade föräldrar. Fältverksamheten arbetar uppsökande med kontaktskapande, kartläggning samt förändringsarbete. Den primära målgruppen för fältverksamhetens arbete är ungdomar i riskzonen 10–16 år
och arbetet bedrivs utifrån tre områden; utsatthet på nätet, uppsökande arbete i prioriterade bostadsområden och riktade stödgrupper till ungdomar med sociala problem på skolor och i bostadsområden.
Av nämndens årsredovisning för 2017 framgår att det inom den sociala barn och ungdomsvården ges
öppenvårdsinsatser som innebär stöd i ett tidigt skede för att minska risken för framtida psykologiska
svårigheter.

19

För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
Antaget av kommunfullmäktige 2016-03-17.
21 För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.
20
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Intervjuad förvaltningschef uppger att det pågår ett utvecklingsarbete kring att stärka den sociala barnoch ungdomsvården i staden. I januari 2017 antog individ- och familjeomsorgsnämnden ett program för
stärkt social barn- och ungdomsvård. Utifrån programmet har samtlig personal inom verksamheten barn
och unga involverats i utvecklingen en femårig handlingsplan. I handlingsplanen ingår aktiviteter för att
strategiskt och långsiktigt stärka den sociala barn- och ungdomsvården i Borås stad.
Det finns vissa rutiner för det förebyggande arbetet, exempelvis rutin för uppmärksammande och
bedömning av våld från närstående.
Intervjuad förvaltningschef uppger att förvaltningen prognostiserar ett budgetunderskott för 2018. Enligt
uppgift har underskottet delvis uppstått kring placeringar av barn och unga 13–20 år på hem för vård
eller boende (HVB-hem) respektive familjehem.

2.3.2. Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämndens reglemente22 anger att nämnden utövar ledningen av kommunens verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Vidare ska nämnden fullgöra
kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs om socialnämnd vad avser barn och
unga upp till 18 år och personer med psykiska funktionsnedsättningar inkl. hemsjukvård.

2.3.2.1 Förebyggande arbete
Nämndens ansvar för barn och unga utifrån LSS är tydligt enligt intervjuad förvaltningschef. Enligt förvaltningschef är ansvarsfördelningen mellan de sociala nämnderna utifrån SoL inte lika tydlig avseende
barn och unga.
Det förebyggande arbetet bedrivs främst inom LSS-team samt funktionshinderverksamheten 23 och är i
huvudsak begränsat till de barn och unga som har LSS-insatser. Enligt förvaltningschefen pågår arbete
med att sprida kunskap om funktionsnedsättningar till olika aktörer i staden. Förvaltningen bedriver även
förebyggande arbete inom ramen för studiecirkelprojektet Schysst kompis. Projektet har resulterat i en
handbok som används av personal på korttidsverksamhet och i lägergrupper med syfte att stärka deltagarnas självkänsla. På så vis ska ges bättre förutsättningar till förbättrad hälsa och minskad risk att
utsättas för och utsätta andra för hot eller våld. Ytterligare ett projekt har startats under året, Viktig
Intressant Person (VIP), som också innefattar studiecirklar kring liknande teman.
Nämnden har under året avslutat en utredning kring behov av mötesplatser för personer med psykisk
ohälsa, som visade att det finns ett behov av ett aktivitetshus för målgruppen.
Vid intervju med förvaltningschef framkommer att resurserna är tillräckliga utifrån de uppdrag förvaltningen har idag.

2.4. Bedömning
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att verksamheten bedrivs i enlighet med de av fullmäktige beslutade mål och riktlinjer samt gällande föreskrifter. Enligt socialtjänstlagen ska kommunens
socialnämnd bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att förhindra att barn

22
23

Antaget av kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2016-12-21 samt 2018-09-20.
För organisationsbild över förvaltningen se bilaga 5.

13

och unga far illa. Skollagen anger att elever inom förskoleklass, grundskola och gymnasieskola ska ha
tillgång till elevhälsa samt att det årligen ska upprättas en plan mot kränkande behandling.
Granskningen visar att det finns reglementen för samtliga nämnder samt en fastställd organisation. Ansvarsfördelningen upplevs vara tydlig. Enligt kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen utöva en
samordnad styrning och samordna kommunens angelägenheter.
I granskningen har framkommit att det saknas en kommungemensam dokumenterad definition av
begreppet förebyggande arbete. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. I kommungemensamma
mål och dokument saknas även en gemensam definition av barn som far illa respektive riskerar att fara
illa. I intervjuer uppges att staden saknar en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet.
Granskningen visar dock att det finns mål och uppdrag i budget som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring barn och unga. Därutöver finns stadsövergripande program och handlingsplaner
som tangerar förebyggande arbete. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn och unga.
Enligt intervjuade upplevs styrningen av det förebyggande arbetet kring barn och unga som otydlig.
Otydligheten anses främst bero på antalet uppdrag och aktiviteter som ges i budget, i program med
tillhörande handlingsplaner samt löpande under året. Mängden uppdrag som ges tvingar förvaltningarna
att prioritera bland uppdragen.
Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade
till privata aktörer.
I granskningen har framkommit att det inom berörda nämnder har utarbetats rutiner kopplat till det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete med att utveckla rutiner. De berörda nämnderna
genomför en rad olika aktiviteter som kan kopplas till förebyggande arbete. Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Granskningen visar att elevhälsan inom
grundskolan har bedömts ha vissa brister vid tillsyn av Skolinspektionen.
Inom flera av nämndernas framtagna program och förebyggande verksamheter för barn och unga finns
identifierade riskgrupper. Exempelvis finns riskgrupper inom grundskole- och gymnasie- och vuxenutbildningens program för psykisk ohälsa samt individ- och familjeomsorgens fältverksamhet.
Vi bedömer utifrån ovanstående att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala omsorgsnämnden i
huvudsak har tillsett att det finns en ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det
förebyggande arbetet.
Utifrån vad som framkommit i granskningen bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett
en ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan. Vi noterar dock att nämnden har vidtagit vissa
åtgärder.
Mot bakgrund av det granskningen visar angående nämndövergripande mål och uppdrag kopplat till det
förebyggande arbetet finner vi att styrningen av det förebyggande arbetet har vissa utvecklingsområden.
Vi bedömer därmed att kommunstyrelsen, utifrån sitt ansvar, inte fullt ut har tillsett att styrningen av det
förebyggande arbetet är samordnad på ett ändamålsenligt sätt.
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3. Samverkan kring barn och unga
I detta kapitel redogörs för om Borås stads arbete inom området präglas av en samsyn samt om det
finns en tillfredsställande samverkan mellan interna aktörer. Kapitlet inleds med en övergripande
beskrivning av den nationella styrningen av samverkan.

3.1. Nationell styrning avseende samverkan kring barn och unga
Myndigheter har enligt både SoL och skollagen en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn
(under 18 år) som far illa eller riskerar att fara illa. Även LSS anger att kommunen ska samverka med
organisationer som företräder människor med omfattande funktionshinder. Av SoL framgår att socialnämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd med berörda organisationer och samhällsorgan i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. I skollagen återges bland annat
skolhuvudmännens skyldighet att samverka med socialtjänsten. Där framgår även att myndigheter vars
verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I förarbeten till skollagen angesatt arbete med
elevhälsa förutsätter en hög grad av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns kompetens att tillgå för detta arbete.
Socialstyrelsen har utarbetat en vägledning avseende samverkan24 riktad till huvudmän och verksamhetsansvariga. Socialstyrelsen betonar vikten av att barn och familj får rätt insatser i rätt tid utifrån en
helhetssyn på barnets behov och situation. För att samverkan ska fungera framhåller Socialstyrelsen
tre komponenter; styrning, struktur och samsyn. Styrning innefattar tydliga mål och uppföljning. I struktur
ingår precisering av målgrupp och en tydlig arbetsfördelning samt rutiner. Samsyn handlar om att ha en
gemensam värdegrund samt gemensam uppfattning om behov och lämpliga insatser. Gemensamma
begrepp och kunskap om varandras begrepp underlättar samverkan.

3.2. Kommunintern samverkan
Vi noterar inledningsvis att varken kommunstyrelsen eller granskade nämnder har fastställt mål för samverkan avseende barn och unga som far illa riskerar att fara illa 25.
Nedan beskrivs samverkan kring barn och unga.
 Säker och trygg kommun
Säker och trygg kommun är samlingsnamnet på en mängd olika initiativ i staden som i viss utsträckning
även omfattar externa parter. Samverkan utgår från Vision Borås 2025. Utöver kommunens verksamheter ingår även Polisen, VGR och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i arbetet. Arbetet sker i
flera former, varav några anges nedan26:

Lokal samverkan

Samverka för barns bästa – en vägledning om barns behov av insatser från flera aktörer, Socialstyrelsen
(2013).
25 Förvaltningschef för individ- och familjeomsorg uppger i sakfelsgranskningen att nämnden beslutat om mål för
samverkansarbetet. Vi kan emellertid inte tydligt utläsa detta utifrån dokumentstudier.
26 Grupperna Lokal samverkan och Barn och unga i riskzon utför insatser på uppdrag av den strategiska
utvecklingsgruppen. Den senare består av berörda nämnders presidier, förvaltningschefer samt viktiga externa
samverkansparter. Till utvecklingsgruppen kopplas centrum för kunskap och säkerhet (en avdelning på
stadsledningskansliet) samt Brottsförebyggande rådet i Borås. Kommunstyrelsen ansvarar för samordningen.
24
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar bland annat lokala nätverk för barn och unga 10–16 år.
Nätverken utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten och samhörigheten hos barn och unga i Borås Stad. I det lokala nätverket för barn och unga ingår bland annat folkhälsa, enhetschef fritidsgrupper, rektorer, enhetschef fältassistenter samt Polis.
Barn och unga i riskzon
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Styrgruppen för
barn och unga syftar främst till att identifiera och utveckla metoder för samverkan så inget barn eller
ungdom som befinner sig i riskzon ”trillar mellan stolarna”. Därutöver ska generellt förebyggande och
främjande arbete som stärker de miljöer och kontexter som barn och unga befinner sig i identifieras.
Gruppen består av verksamhetschefer från grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen,
individ- och familjeomsorgsförvaltningen, centrum för kunskap och säkerhet, arbetslivsförvaltningen,
polisen samt gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. Arbetet bedrivs exempelvis genom insatser
som SSPF (skola, socialtjänst, polis och fritid), Västbus och fältarbetet utför.


Samverkan vid skolövergångar

Vid övergång mellan skolformer ska samverkan ske för att stödja barns och elevers övergångar. Samverkan sker genom så kallade övergångsmöten.
Det finns en av skolförvaltningarna gemensamt beslutad plan för övergångar inom och mellan skolor
och skolformer. Av planen framgår att särskild uppmärksamhet ska ägnas de barn och elever som är i
behov av särskilt stöd eller andra barn och elevgrupper som verksamheten särskilt behöver beakta.
Planen innehåller barn och elevgrupper att särskilt beakta vid övergångar, bland annat:





barn och elever som är nyanlända, gömda och ensamkommande
barn/ungdom i familjer som systematiskt flyttar
barn och elever som är hemlösa
barn och elever med hög frånvaro

Dokumentet riktar sig till förskola, förskoleklass, fritidshem, pedagogisk omsorg, de obligatoriska skolformerna, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Även friförskola och friskola kan nyttja planen.
Chefen för elevhälsan ansvarar för revidering.
Vid intervjuer framgår att övergången mellan grundskola och gymnasiet är problematisk kopplat till målgruppen (barn och unga som far illa). Det föreligger en risk att vissa ungdomar faller mellan stolarna.
Detta uppges delvis bero på att kommunens fältassistenter inte arbetar med gymnasieungdomar.
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen fullgör enligt uppgift kommunens uppgifter enligt det
kommunala aktivitetsansvaret och ansvarar därmed för uppföljning och arbete med ungdomar som inte
går på gymnasiet.
Intervjuade framhåller att även överlämningen mellan förskola och grundskola kan förbättras. Förskolechefer och rektorer träffas inte så ofta vilket försvårar samarbetet.


Samverkan mellan barnhälsa respektive elevhälsa och individ- och familjeomsorg

Samverkan sker mellan förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen respektive gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamheter och individ- och familjeomsorgsförvaltningen.
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I intervjuer beskriver individ- och familjeomsorgsförvaltningen att en del samverkansstrukturer bröts upp
i samband med avvecklingen av stadsdelsnämnderna. Framtagandet av nya strukturer och arbetsformer kring det förebyggande arbete beskrivs ha tagit tid. Intervjuade framhåller att omorganisationen
bidragit till att förvaltningarna i hög utsträckning fokuserat på uppbyggandet av interna strukturer. Det
har medfört att samverkansarbete inte alltid prioriterats.
Såväl grundskoleförvaltningen som individ- och familjeomsorgsförvaltningen upplever att det finns
utvecklingsområden i samverkansarbetet kopplat till förståelse för varandras uppdrag, samverkansstrukturer och rutiner kopplade till dessa. Därutöver upplevs också att samverkansarbetet behöver
prioriteras även när förvaltningarna bedriver ett internt utvecklingsarbete. I intervjuer framkommer att
samverkan med skola, förskola och sociala omsorg i huvudsak fungerar bra i förhållande till individen.
Däremot framkommer att de formella samverkansstrukturerna inte alltid efterlevs. Eftersom att berörda
medarbetare har upparbetad relationer med varandra uppges att samverkansarbetet fungerar ändå.
Under 2018 har grundskolans elevhälsa, rektorer och individ- och familjeomsorgsförvaltningen arbetat
fram en ny gemensam rutin för samverkan kring stöd till barn och unga (SIP) 27 som far illa eller riskerar
fara illa. Den nya rutinen träder i kraft den 1 januari 2019. Syftet är att stärka samverkansarbetet med
den nya rutinen. I intervjuer framkommer att gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsoverksamhet inte har varit delaktiga i arbetet med rutinen. Det anses vara ett utvecklingsområde. Samverkan mellan gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningens elevhälsa och individ- och familjeomsorg
beskrivs i övrigt fungera bra, med regelbundna möten och dialog kring ansvar och uppdrag.
Samverkan sker mellan förskoleförvaltningens barnhälsoverksamhet och individ- och familjeomsorgsförvaltningen och uppges vara välfungerande. Samverkan sker framför allt genom barnhälsoteamet som
är ett forum för samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och barnhälsovården riktat mot barn i åldern
sex månader till fem år som är i behov av särskilt stöd. Barnhälsoteamet erbjuder professionellt stöd
kring exempelvis barnets språkutveckling, allmänna utveckling eller oro för hemsituationen. Genom
gemensamma och tidiga insatser vill verksamheterna tidigt identifiera barn i behov av stöd. Såväl
individ- och familjeomsorgsförvaltningen som barnhälsan inom förskoleförvaltningen har rutiner för
arbetet i barnhälsoteam.
Inom förskoleförvaltningen och grundskoleförvaltningen finns rutiner och mall för anmälan av oro för
barn till individ- och omsorgsförvaltningen. I intervjuer uppges att dessa mallar anses fungera väl.
Information om orosanmälningar till individ- och familjeomsorgsnämnden ingår i introduktionen av nya
lärare på skolorna. I intervjuer framhålls att lärares kunskaper om orosanmälningar är ett utvecklingsområde.


Samverkan mellan skolverksamhet och fritidsverksamhet

Trygga skolgårdar är ett förvaltningsövergripande projektarbete som bedrivs mellan grundskoleförvaltningen, fritids- och folkhälsoförvaltningen, lokalförsörjningsförvaltningen och centrum för kunskap och
säkerhet. Projektet syftar till att öka tryggheten på skolgårdar samt minska skadegörelse.
Den öppna ungdomsverksamheten uppges ha ett sedan många år väl utvecklat samarbete med merparten av grundskolorna i Borås Stad. Det innebär att fritidsledare under delar av dagen har sitt arbete
förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår till stor del från ett socialt trygghetsskapande arbete som

27

En ny rutin för samordnad individuell plan (SIP) mellan vårdnadshavare, barnet/den unge,
grundskoleförvaltningen och individ- och familjeomsorgsförvaltningen i Borås stad.
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exempelvis rastverksamhet och olika aktiviteter på gruppnivå. Enligt uppgift medför detta att det finns
fler vuxna i skolan: Det uppges även bidra till en helhetssyn då fritidsledarna träffar ungdomarna både i
skolan och på fritiden. Det uppges finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads
perspektiv. Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan mellan
grundskolan och den Öppna ungdomsverksamheten med fördel kan utökas/utvecklas.
 Samverkan mellan fritidsverksamhet och individ- och familjeomsorg
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen, individ- och familjeomsorgen och arbetslivsförvaltningen. Inom ramen för projektet uppges all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet
fått grundläggande utbildning i våldsprevention. Projektet arbetar även med metodutveckling och kunskapshöjande insatser inom våldsprevention för föreningar, boendetrygghet och personal inom fältgruppen. Från 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för projektet.


Samverkan mellan LSS-verksamhet och individ- och familjeomsorg

Samverkan sker mellan individ- och familjeomsorgsförvaltningen och sociala omsorgsförvaltningen avseende barn med behov av insatser enligt SoL och/eller LSS. Enhetschefer inom båda förvaltningar
träffas cirka tre gånger per termin och därutöver vid behov. En struktur beskrivs finnas för detta. Intervjuad förvaltningschef inom den sociala omsorgen framhåller att merparten av rutinerna för samverkan
är under utveckling. Sedan 2017 delar nämnderna ett gemensamt ledningssystem för kvalitet28. En del
i lednings- och kvalitetsarbetet är att ta fram rutiner för samverkan.
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen tillämpar en arbetsmodell som de kallar för Rätt matchat stöd.
Arbetsmodellen innebär att den samlade kompetensen inom individ- och familjeomsorgen nyttjas optimalt för att bäst matcha stöd till bland annat barn och unga. Aktörerna som finns kring individen ska
tillsammans med denne verka som ett gemensamt team för att tillvarata de samlade resurserna och
därmed effektivisera verksamheten. Sociala omsorgsförvaltningen ingår ibland i detta arbete.


Samverkan med privata aktörer29
Förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen uppger att det inte sker någon samverkan kring
barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa med privata förskolor respektive friskolor. Däremot
ansvarar respektive förvaltning för förskola/skola för att informera privata aktörer inom sitt område om
gällande rutiner. Intervjuad förvaltningschef inom individ- och familjeomsorgen framhåller att deras
förebyggande arbete når behövande barn oavsett skolform.30
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor. Nämnden
besöker årligen skolorna. Kvalitetssamtal hålls årligen kring måluppfyllelse för att utvärdera samarbetet
och diskutera förbättringar. Kvalitetssamtalen behandlar bland annat skolans lärartäthet, statistik över
elevernas kunskaper samt skolans arbete med stöd till elever och resultatet av Skolklimatundersökningen.

28

Ledningssystemet är även gemensamt med vård- och äldrenämnden samt arbetslivsnämnden.
Vi har i granskningen efterfrågat men inte mottagit uppgifter om hur grundskoleförvaltningen samverkar med
privata aktörer. Vi har även i granskningen efterfrågat men inte tagit del av dokumentation som rör granskade
nämnders samverkan och förebyggande arbete med privata aktörer.
30 Förvaltningen har inte utvecklat hur arbetet sker i praktiken.
29
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Förvaltningschefen för fritids- och folkhälsoförvaltningen uppger att samverkan inom ramen för nätverket
för barn och unga 10–16 år riktar sig till den kommunala verksamheten. Däremot är den öppna ungdomsverksamheten (fritidsgårdar) tillgänglig för samtliga barn och unga i staden.

3.2.1. Utvecklingsområden inom samverkan
Intervjuade beskriver att det i samverkan många gånger finns olika prioriteringar hos de olika verksamheterna. Därutöver saknas en gemensam definition av förebyggande arbete. Flera av de intervjuade
framhåller att det generellt saknas en tydlig målbild för samverkan i det förebyggande arbetet kring barn
och unga. Det lyfts som ett utvecklingsområde.
I intervjuer framförs även andra utvecklingsområden, bland annat:
 att det saknas uppsökande verksamhet avseende ungdomar över 18 år. Enligt intervjuer ökar
gruppen elever som inte går på gymnasiet.
 arbetet med stöd till föräldrar
Inom förvaltningschefsgruppen har diskuterats om arbetet med barn och unga kan vara ett lämpligt
område för arbetssättet projektstudio (där kompetenser blandas från strategisk- till genomförandenivå
och som utformar en projektgrupp). Enligt intervjuer skulle en projektstudio vara ett sätt för förvaltningarna att ”sätta barnen i centrum” och frångå förvaltningsstrukturerna.

3.3. Extern samverkan
Granskningen omfattar den interna samverkan i Borås stad, därför görs ingen fördjupad beskrivning av
den samverkan som bedrivs med externa aktörer. I detta avsnitt har vi ändå valt att lyfta fram några
exempel på extern samverkan som innefattar interna aktörer.
 Brottsförebyggande rådet i Borås stad
Det Brottsförebyggande rådet samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och verkar kommunövergripande. Arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten.
 SSPF (socialtjänst-skola-polis-fritid)
Inom Borås stad samverkar verksamhetsföreträdare från skola, socialtjänst, polis och fritid (SSPF) för
trygga uppväxtvillkor och goda uppväxtmiljöer i Borås stad. Samverkan bedrivs med syftet att genomföra insatser utifrån ett helhetsperspektiv. Det har genomförts 12 SSPF-möten kring 12 individer sedan
uppstart den 1 oktober 2017. Styrgruppen träffas fyra gånger per år.


Västbus
Nämnderna i granskningen deltar i Västbus31 som är en överenskommelse mellan kommuner och
Västra Götalandsregionen för samverkan kring barn och unga. Principerna bakom Västbus handlar om
att förebygga att barn och unga hamnar mellan stolarna när flera verksamheter är inblandade. Det kan
handla om problem i skolan eller med kompisar, psykisk ohälsa samt olika typer av funktionsnedsättningar.


31

Familjecentralsverksamhet

Västbus är en förkortning av barn- och unga samverkan i Västra Götaland.
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Samverkan mellan Borås stad och VGR med syfte att stödja föräldrar i föräldraskapet och främja en god
och jämlik hälsoutveckling hos barn. På familjecentral bedrivs verksamheten i samverkan mellan fyra
samlokaliserade basverksamheter: öppen förskola, socialtjänst med inriktning mot förebyggande
arbete, mödrahälsovård och barnhälsovård. Målgruppen för arbetet är föräldrar som väntar barn eller
som har barn som ännu inte har börjat förskoleklass och som är bosatta i Borås kommun. Det finns en
samverkansöverenskommelse som styr arbetet.
 Närvårdssamverkan Södra Älvsborg
Ett förebyggande arbete kring barn och ungas utsatthet bedrivs i en lokal arbetsgrupp (Barn och unga
vuxna) med representanter från elevhälsan, individ- och familjeomsorg, funktionshinderverksamheten,
BUP och primärvården. Arbetet är bland annat inriktat på psykisk ohälsa och social utsatthet. I intervju
framgår att alla berörda kommunala verksamheter deltar förutom gymnasiet, något som upplevs som
en brist.

3.4. Bedömning
Både socialtjänstlagen och skollagen föreskriver att verksamheter har en särskild skyldighet att samverka i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Socialstyrelsen framhålls tre
komponenter för att samverkan ska fungera: styrning, struktur och samsyn.
Granskningen visar att samverkan pågår i flera organiserade former samt mellan enskilda nämnder. I
granskningen framkommer att det upplevs finnas vissa hinder i samverkan mellan vissa nämnder, framförallt grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd. Dessa hinder tycks bland annat avse
kunskap om respektive verksamhets uppdrag. I viss mån tycks det även saknas samsyn i arbetet.
Granskningen visar att nuvarande samverkansstrukturer kring det förebyggande arbetet avseende barn
och unga inte alltid efterlevs och behöver utvecklas, framförallt mellan grundskolenämnd och individoch familjeomsorgsnämnd. En del samverkansstrukturer bröts upp i samband med den omorganisation
som genomfördes år 2017. Det pågår arbete med att skapa nya strukturer och arbetsformer. Det uppges
återstå arbete med att dokumentera nya samverkansrutiner. I granskningen har även framkommit att
det generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.
Utifrån ovanstående bedömer vi att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte är fullt ut tillfredsställande. Vi grundar vår bedömning på de uppgifter som framkommit om att samverkan i viss utsträckning är personberoende och frångår befintliga strukturer samt
att det i vissa delar saknas strukturer för samverkan. Därtill finns utvecklingsområden avseende samsyn
och förståelse för varandras uppdrag. Vi noterar att det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan
nämnderna.
Vi bedömer att granskade nämnder inte tillsett att det finns mål för samverkansarbetet och att nämndernas uppföljning av samverkan har utvecklingsområden. Vi bedömer utifrån vad som framkommit i
granskningen att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden och sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan.
I granskningen har framkommit att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående
gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal. Individ- och familjeomsorgen uppger att
samtliga barn i staden omfattas av det förebyggande arbetet oavsett skolform. I övrigt har granskningen
inte kunnat klarlägga hur granskade nämnder samverkar med privata aktörer.
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4. Uppföljning
4.1. Uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen
Nämndernas uppföljning och återrapportering till kommunstyrelsen utifrån kommunfullmäktiges mål och
uppdrag i budget sker i huvudsak genom årsredovisning och tertialrapporter. Nämndernas återrapportering av det förebyggande arbetet kring barn och unga innehåller generellt sett en redovisning av
genomförda aktiviteter och övergripande beskrivning av arbetet utifrån mål och uppdrag. Undantaget är
fritids- och folkhälsonämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden men även till viss del sociala
omsorgsnämnden som gör en mer omfattande verksamhetsanalys.
Övriga uppdrag som kommit från kommunfullmäktige, exempelvis genom motioner följs upp och
rapporteras årligen till kommunstyrelsen i separat redovisning 32. Nämnderna rapporterar ingen samlad
redovisning till kommunstyrelsen avseende aktiviteter som genererats av program och handlingsplaner
och som ligger utanför ordinarie uppföljning. Granskningen visar att de aktiviteter som återfinns i handlingsplaner rapporteras till kommunstyrelsen enligt anvisning. Undantaget är handlingsplan för föräldraskapsstöd respektive barn- och ungdomspolitik som inte har återrapporterats.
Dokumentstudier visar att den återrapportering som sker till kommunstyrelsen inom ramen för den ordinarie uppföljningen inte innehåller någon utvärdering av resultat och effekter av det förebyggande arbetet. Vi noterar att kommunstyrelsen under 2017 beslutat att uppdra till nämnderna att generellt utveckla
analysen i sin uppföljning.
Kommunstyrelsen ansvarar för revidering av det barn- och ungdomspolitiska programmet och tillhörande handlingsplan. Kommunstyrelsen har inte reviderat handlingsplanen som var giltig till och med
2017.

4.1.1. Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden sammanställer vartannat år ett så kallat Välfärdsbokslut. Bokslutet
beskriver utvecklingen inom nationella målområden som påverkar folkhälsa och innehåller en analys av
resultaten. En skolenkät som genomförs vartannat år i åk 8 och år 1 på gymnasiet utgör en del av
underlaget till bokslutet. Av 2016 års Välfärdsbokslut framgår att andelen elever som upplever psykosomatiska besvär ökar.
Nämnden ansvarar även för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för föräldraskapsstöd respektive drogpolitik. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i maj 2018. Vid
uppföljningen reviderades båda handlingsplanerna. I den drogpolitiska handlingsplanen riktas i övrigt
ett uppdrag till grundskolenämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden om ta fram egna handlingsplaner utifrån det drogpolitiska programmet och föreliggande drogpolitiska handlingsplan. Granskningen visar att ingen av granskade nämnder har genomfört
detta.
Vid intervju uppger förvaltningschef att uppföljningen försvåras av att mål och uppdrag i program och
handlingsplaner inte inkluderas i ordinarie uppföljning av budget.

32

Redovisningen sker genom dokumentet Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget.
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Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan
2018.

4.1.2. Förskolenämnden
Förskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys av
förskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Uppföljningen av kvalitetsarbetet bygger bland
annat på anmälningar om kränkande behandling, kvalitetsdialoger mellan förskolechef och verksamhetschef och självskattningar.
Kvalitetsrapporten för år 2018 visar att det finns behov av att skapa samsyn kring värdegrund på förskolorna samt ett behov av en dialog gällande anmälningsskyldigheten och vad en kränkning är inom
förvaltningen och på varje enhet. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till
kommunstyrelsen.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontroll av att rutin mot kränkningar av barn är känd och
att den följs av förskollärarna. Nämnden följer årligen upp att rutin mot kränkningar är känd.

4.1.3. Grundskolenämnden
Grundskolenämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en uppföljning och analys
av grundskoleverksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Rapporten bygger på svar på värdegrundsfrågor från skolklimatenkäten, skolornas planer för arbete mot diskriminering och kränkande
behandling samt inkomna anmälningar om diskriminering och kränkande behandling av elever. I
rapporten redovisas ett antal åtgärder som vidtagits och planeras 2017/2018 inom ramen för utvecklingsarbetet inom området värdegrund. Det sker ingen återrapportering av nämndens kvalitetsrapport till
kommunstyrelsen.
Dokumentstudier visar att nämnden löpande under året tagit del av uppföljning avseende åtgärder kopplade till Skolinspektionens kritik av det förebyggande arbetet.
I skriftligt svar från chef för elevhälsa framgår att förvaltningen för statistik över frånvaro. Vidare sker
månadsvis uppföljning och återkoppling utifrån hälsosamtal till elevhälsoteam och rektorer. Förvaltningschefen anger vid intervju att nämndens uppföljning av det förebyggande arbetet kring barn och
unga kan utvecklas genom utökad beskrivning och analys. I granskad kvalitetsrapport som nämnden
tagit del av 2018 framgår att det inte redovisas någon analys av skolornas förebyggande arbete. I
rapporten återfinns en beskrivning av vilka skolenheter som har fastställt planer för förebyggande och
främjande åtgärder.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland
annat omfattar psykisk ohälsa bland elever, att inte kunna ta hand om barn i behov av särskilt stöd, våld
i skolorna, att det inte finns tillräckligt med vuxna för att se vad som händer på skolgården samt bristande
samarbete med andra nämnder som kan leda till parallella processer som inte gagnar eleverna. Nämnden har tagit del av uppföljning av intern kontrollen i tertialrapport 2 under 2018.
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4.1.4. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden sammanställer årligen kvalitetsrapporter som innehåller en
uppföljning och analys av verksamheternas systematiska kvalitetsarbete. Återrapportering av nämndens kvalitetsrapport görs även till kommunstyrelsen. Rapporten för läsåret 2017/2018 beskriver att
verksamheten behöver fokusera mer på det främjande och förebyggande arbetet istället för ett reaktivt
arbete. I rapporten utgör värdegrund och barn- och elevhälsoarbete identifierade utvecklingsområden.
Av intervju med förvaltningschef framkommer att det inom stadens skolenheter sker dialog två gånger
årligen för att dela erfarenheter kring kvalitetsarbetet. Dessutom besöker nämndens presidium årligen
skolorna för att diskutera kvalitetsrapporten. Skolenheterna reviderar årligen verksamheternas utvecklingsplaner utifrån kvalitetsrapporten.
Nämndens intern kontrollplan 2018 innehåller kontrollmoment utifrån identifierade risker som bland
annat omfattar att elever i behov av särskilt stöd inte får särskilt stöd samt att riktlinjer inte följs. Kontroll
av att skolornas elevhälsoarbete fungerar och kontroll att riktlinjer följs genomförs årligen av nämnden.

4.1.5. Individ- och familjeomsorgsnämnden
Individ- och familjeomsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse
i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt
kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att det finns behov av att
göra konsekvensanalyser för barnfamiljer som hotas av vräkning samt att utveckla samverkan bland
annat med SSPF. Förvaltningschefen beskriver att dessa rapporter används för diskussion och analys
i ledningsgruppen.
Nämndens intern kontrollplan 2018 omfattar inga risker kopplat till förebyggande insatser och samverkan kring barn och unga.
Nämnden följer månadsvis upp nyckeltal kring antalet aktualiserade barn och unga i socialtjänsten.

4.1.6. Sociala omsorgsnämnden
Sociala omsorgsnämnden sammanställer årligen en patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse i enlighet
med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrift om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Av 2017 års patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse framgår att följsamheten till rutiner och
arbetssätt brister inom förvaltningen samt att i vissa fall är de rutiner och arbetssätt som finns inte tillräckliga. Berättelsen innehåller ingen särskild redovisning av förebyggande arbete med barn och unga.
Nämnden ansvarar för uppföljning och revidering av program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Uppföljning av program och handlingsplan genomfördes i februari 2018.
Nämnden reviderade i maj 2018 handlingsplan för ett tillgängligt samhälle. Nämnden ansvarar även för
revidering av plan för ledningssystem för kvalitetsarbete 33 som gäller arbetslivsnämnden, individ- och
familjeomsorgsnämnden, vård- och äldrenämnden samt sociala omsorgsnämnden. Av översiktlig
protokollgranskning framgår att nämnden inte följt upp plan eller ledningssystem under 2018.
Det förebyggande arbetet eller samverkan kring barn och unga ingår inte i nämndens intern kontrollplan
2018.
33

Antogs 27 april 2017.
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4.2. Bedömning
Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för att följa upp att den interna kontrollen är tillräcklig och
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Granskningen visar att samtliga nämnder följer upp sin verksamhet utifrån kommunfullmäktiges mål och
uppdrag inom ramen för den ordinarie uppföljningen. Kommunstyrelsen tar del av denna uppföljning.
Dokumentstudier visar att den uppföljning som görs av nämnder och kommunstyrelse inte innehåller
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn
och unga. I viss mån återfinns beskrivningar av behov och analys av förebyggande arbete kopplat till
barn och unga i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. I granskningen har framkommit att mål och aktiviteter i program och handlingsplaner inte inkluderas i den ordinarie uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning och återrapportering.
Vi noterar även att kommunstyrelsen inte har tillsett att den handlingsplan som är kopplad till barn- och
ungdomspolitik har reviderats i enlighet med anvisningarna.
Även om uppföljningen har vissa utvecklingsområden kopplat till analys och resultat bedömer vi utifrån
ovanstående att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig.
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5. Samlad bedömning
5.1. Bedömning utifrån revisionsfrågorna
Revisionsfrågor

Bedömning

Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och ändamålsenlig
organisation, styrning, ansvarsfördelning och samsyn?

Delvis.
Vi bedömer att kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att
styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad på
ett ändamålsenligt sätt.
Nämndernas arbete med barn och unga styrs av kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag från
kommunfullmäktige samt genom program med tillhörande
handlingsplaner. Styrningen av det förebyggande arbetet
upplevs av berörda nämnder som otydlig, främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt bristen på
samordning av dessa. I staden anses det saknas en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet.
Det saknas kommungemensamma dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete och barn och
unga som far illa respektive riskerar att fara illa. Detta upplevs försvåra nämndernas styrning.
Styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag är
utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.

Finns det ändamålsenliga styrande
dokument med mål, riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och
revideras kopplat till området?

Nämndernas ansvarsfördelning framgår av reglemente och
lagstiftning. Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden,
förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, individ- och familjeomsorgsnämnden samt sociala
omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att det finns en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande arbetet. Utifrån de av Skolinspektionen konstaterade bristerna avseende elevhälsan bedömer vi att grundskolenämnden inte fullt ut har tillsett en
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.
Delvis.
Inom berörda nämnder har det utarbetats rutiner kopplat till
det förebyggande arbetet. Inom flera nämnder pågår arbete
med att utveckla rutiner.
Det finns mål och uppdrag i kommunfullmäktiges budget
som kan anses ha koppling till förebyggande arbete kring
barn och unga utöver stadsövergripande program och
handlingsplaner. Nämnderna har löpande under 2018 mottagit uppdrag från fullmäktige kopplat till arbete med barn
och unga.
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Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom området och är
dessa tillräckliga?

Finns tillräckliga resurser för arbetet?

Finns en tillfredsställande samverkan
mellan interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola, funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som
görs av nämnder och kommunstyrelse innehåller inte
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Enligt intervjuade har majoriteten av nämnderna i huvudsak tillräckliga resurser för arbetet. Förskolenämnden
samt grundskolenämnden uppges prioritera bland uppdragen utifrån begränsningar i budget.
Delvis.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan
enskilda nämnder. I granskningen har framkommit att det
generellt sett saknas gemensamma mål för samverkansarbetet.
Vissa hinder upplevs finnas i samverkan, framförallt mellan
grundskolenämnd och individ- och familjeomsorgsnämnd.
Nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande
arbete avseende barn och unga efterlevs inte alltid. Det pågår arbete med att utveckla samverkan mellan nämnderna.

Hur säkerställs att Borås Stads
arbete inom området även innefattar
privata aktörer (exempelvis fristående skolor/förskolor)?

Vi bedömer att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxen-utbildningsnämnden och
sociala omsorgsnämnden i huvudsak tillsett en tillfredsställande samverkan. Vi bedömer att samverkan mellan grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden
inte är fullt ut tillfredsställande.
Granskningen visar att inget av granskade stadsövergripande program eller handlingsplaner är riktade till privata
aktörer.
Det förekommer emellertid viss samverkan kring det förebyggande arbetet avseende barn och unga. Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden samverkar med fristående gymnasieskolor genom verksamhetsbesök och kvalitetssamtal.
Vidare omfattas samtliga barn i staden av det förebyggande
arbetet oavsett skolform enligt uppgift från individ- och
familjeomsorgsförvaltningen. Hur detta sker har inte kunnat
fastställas. I övrigt har det i granskningen inte kunnat klarläggas hur granskade nämnder samverkar med privata
aktörer.
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Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och återrapportering till kommunstyrelsen rörande
resultat och effekter av arbetet med
eventuella åtgärder som följd?

I huvudsak.
Vi bedömer att kommunstyrelsens uppföljning av nämndernas förebyggande arbete är i huvudsak tillräcklig även om
den har vissa utvecklingsområden.
Nämndernas och kommunstyrelsens uppföljning innehåller
inte någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller
effekt av det förebyggande arbetet. I viss mån återfinns
beskrivningar av behov och analys i dokumenterad uppföljning, exempelvis i Välfärdsbokslutet. Mål och aktiviteter i
program och handlingsplaner inkluderas inte i den ordinarie
uppföljningen. Det upplevs försvåra arbetet med uppföljning
och återrapportering.
Kommunstyrelsen har inte tillsett att den handlingsplan som
är kopplad till barn- och ungdomspolitik har reviderats i
enlighet med anvisningarna.

5.2. Slutsats
Granskningens syfte har varit att med utgångspunkt i lagstiftning, allmänna råd och lokala styrdokument,
bedöma om berörda nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i
åldern 0–20 år är ändamålsenligt. Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning är vår
sammantagna bedömning att:





kommunstyrelsen inte fullt ut har tillsett att styrningen av det förebyggande arbetet är samordnad
på ett ändamålsenligt sätt
att fritids- och folkhälsonämnden, förskolenämnden, gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden,
samt sociala omsorgsnämnden i huvudsak har tillsett att arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt även om det finns vissa utvecklingsområden
att grundskolenämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt arbete med samverkan och förebyggande arbete. Vi ser positivt på det arbete som
pågår med att utveckla samverkan.

Under granskningen har vi identifierat vissa förbättringsområden. Vi rekommenderar
 kommunstyrelsen att stärka sin styrning och samordning av det förebyggande arbetet
 granskade nämnder att utveckla sin styrning och uppföljning av samverkan och förebyggande
arbete

Göteborg den 21 januari 2019

Maria Carlsrud Felander
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB

Helena Lind
Verksamhetsrevisor
Ernst & Young AB
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Bilaga 1. Bakgrund till granskningen
Det finns höga förväntningar på en utvecklad samverkan kring barn och ungdomar i utsatta situationer,
som far illa eller som riskerar att fara illa. Genom samverkan ska insatser kunna sättas in i ett tidigt
skede när de blir mindre omfattande och kostsamma – både ur samhällets och ur de enskilda barnens
och familjernas perspektiv.
I Borås Stad utgår arbetet med samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga från målområdet ”Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga” i Vision 2025, och ett flertal nämnder bedriver arbete
med barn och unga på olika sätt. Olika insatser från olika verksamheter erbjuds ofta samtidigt till barn
och unga som far illa, som riskerar att fara illa eller som har särskilda behov. För barnet och familjen är
det viktigt att få rätt insatser i rätt tid utifrån en helhetssyn på barnets situation och behov samt att
samverkan sker när insatser ges från olika instanser samtidigt. En god samverkan förutsätter enligt
Socialstyrelsens vägledning bland annat tydliga mål och uppdrag samt tydlig ansvarsfördelning.
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Bilaga 2. Revisionskriterier
Kommunallagen (2017:725)
 Enligt 6 kap 6 § KL har nämnderna ansvar för att var och en inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de
föreskrifter som gäller för verksamheten. Likaså ska nämnderna se till att den interna kontrollen
är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredställande sätt.
Socialtjänstlag (2001:453)
3 kap. Vissa uppgifter inom socialtjänsten, m.m.
 Socialnämnden ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och
missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga.
5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper, Barn och unga:
 Socialnämnden ska verka för att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden.
 Socialnämnden ska bedriva uppsökande verksamhet och annat förebyggande arbete för att
förhindra att barn och unga far illa.
 Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd.
14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m.
 Myndigheter och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och unga är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn
far illa. Sådana myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma är skyldiga att lämna
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov av stöd
och skydd.
Skollag (2010:800)
1 kap. Inledande bestämmelser
Syftet med utbildningen inom skolväsendet
 Syftet med utbildningen inom skolväsendet är att barn och elever ska inhämta och utveckla
kunskaper och värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en
livslång lust att lära. Den ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna
och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.
 I utbildningen ska hänsyn tas till barns och elevers olika behov. Barn och elever ska ges stöd
och stimulans så att de utvecklas så långt som möjligt. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
2 kap. Huvudmän och ansvarsfördelning
Elevhälsa
 Elevhälsa ska finnas för eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan,
specialskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan. Elevhälsan ska omfatta medicinska,
psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Elevhälsan ska främst vara förebyggande och hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas.
3 kap. Barns och elevers utveckling mot målen
Särskilt stöd

29



Rektor ska tillse att en elevs behov av särskilt stöd utreds om eleven uppvisar svårigheter i sin
skolsituation. Samråd ska ske med elevhälsan, om det inte är uppenbart obehövligt. Om en
utredning visar att en elev är i behov av särskilt stöd, ska han eller hon ges sådant stöd.

Prop. 2009/10:165
 I förarbetena till skollagen anges bland annat att arbete med elevhälsa förutsätter en hög grad
av samverkan mellan elevhälsans personal och övriga personalgrupper samt att det finns
kompetens att tillgå för detta arbete. Där anges vidare att det också är angeläget att samverkan
sker med socialtjänsten. I det individuellt inriktade arbetet har elevhälsan ett särskilt ansvar för
att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling. (Prop. 2009/10:165 s. 276)
6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling
 Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och
elever utsätts för kränkande behandling. Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en
plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande
behandling av barn och elever.
29 kap. Övriga bestämmelser
Samverkan och anmälan till socialnämnden
 Huvudmannen för verksamheten och den som är anställd i sådan verksamhet, ska på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs.
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387)
Verksamhetens mål och allmänna inriktning
 Verksamheten ska enligt LSS främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet
för de personer som anges i 1 §. Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som
andra.
 Verksamheten enligt LSS ska vara av god kvalitet och bedrivas i samarbete med andra berörda
samhällsorgan och myndigheter. Kvaliteten i verksamheten ska systematiskt och fortlöpande
utvecklas och säkras.
 Barnets bästa ska särskilt beaktas när åtgärder rör barn.
Insatserna för särskilt stöd och särskild service
 I samband med att en insats beviljas ska den enskilde erbjudas att en individuell plan med
beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med honom eller henne. I planen ska även
åtgärder redovisas som vidtas av andra än kommunen eller landstinget. Planen ska omprövas
fortlöpande och minst en gång om året.
Särskilda uppgifter för kommunen
 Kommunen ska följa upp vilka som omfattas av lagen och deras behov av stöd samt verka för
att behoven blir tillgodosedda.
 Vidare ska kommunen medverka till att de personer som omfattas av lagen får tillgång till arbete
eller studier samt verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för dessa
personer.
 Kommunen ska även samverka med organisationer som företräder människor med omfattande
funktionshinder.
Socialstyrelsens vägledning av barns behov av insatser från flera aktörer (2013)
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Socialstyrelsens vägledning ger stöd till huvudmän och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård
och socialtjänst men även i skolans olika skolformer och elevhälsan i deras arbete med att i samverkan
ge insatser till barn och unga. Vägledningen beskriver bland annat att kommunerna bör upprätta tydliga
ledningssystem, rutiner, skriftliga avtal och samverkansstrukturer. Dessutom kan kommunerna säkerställa att verksamheterna har tydliga uppdrag och ansvarsfördelningar för planering, genomförande och
uppföljning av olika insatser.
Socialstyrelsens allmänna råd om handläggning och dokumentation av ärenden som rör barn
och unga (2016:12)
Socialstyrelsens allmänna råd innehåller krav på socialnämnden avseende hur information ska ges till
allmänheten om hur anmälan om missförhållanden kan göras samt hur de som berörs av anmälan och
eventuell utredning ska informeras. Socialstyrelsen beskriver hur socialnämnden ska utreda ett barns
behov av skydd eller stöd samt hur det ska följas upp.
Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOFS 2011:9)
Föreskrifterna och allmänna råden om ledningssystem gäller verksamheter som omfattas av lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, och 3 kap 3 § tredje stycket i socialtjänstlagen, SoL.
Föreskriften anger att huvudmannen ansvarar för att det finns ett ledningssystem som är anpassat för
verksamheten som används för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens
kvalitet. Enligt föreskriften ska rutiner finnas på plats som anger ett bestämt tillvägagångssätt för utförandet av en aktivitet samt hur ansvaret för utförandet är fördelat i verksamheten. Dessutom ska huvudmannen identifiera de processer där samverkan behövs och ange i processer och rutiner hur samverkan
ska bedrivas i den egna verksamheten samt med andra aktörer.
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Bilaga 3. Begreppsförklaring
I definitionen av vad det kan innebära att ett barn riskerar att fara illa eller far illa utgår vi från Socialstyrelsens definition som bland annat står att finna i handboken Anmäla oro för barn 34. Socialstyrelsen
beskriver att barn kan fara illa i många olika situationer av flera olika orsaker. Det kan exempelvis handla
om barn och unga som i hemmet utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar,
fysisk eller psykisk försummelse eller familjer där det förekommer allvarliga relationsproblem mellan
barnet och övriga familjen. Skadlig behandling av barn omfattar fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar samt fysisk och psykisk försummelse. Barn och unga kan även fara illa på grund av
sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende
eller för att de utsätts för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga.
I definitionen av förebyggande arbete har vi valt att utgå från Socialstyrelsens beskrivning35. Socialstyrelsen delar in förebyggande arbete i tre olika kategorier:
 Universell prevention definieras som en åtgärd som inte tar hänsyn till skillnader mellan högoch lågriskgrupper. Ingen enskild individ eller grupp väljs ut av något skäl. Åtgärden är tänkt att
främja alla oavsett grad av risk.
 Selektiv prevention definieras som en åtgärd riktad till undergrupper i målgruppen som exponeras för en eller flera riskfaktorer. Enskilda individer identifieras inte – det är gruppen, inte
individen, som bedöms befinna sig i riskzon. Ett exempel på selektiv prevention kan vara gruppverksamhet till barn vars föräldrar har missbruksproblem.
 Indikerad prevention definieras som en åtgärd för individer med identifierade problem.

Socialstyrelsen (2014) Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare.
Socialstyrelsen (2008) Metoder som används för att förebygga psykisk ohälsa hos barn - En nationell
inventering i kommuner och landsting.
34
35
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Bilaga 4. Källförteckning
Genomförda intervjuer








Barnhälsochef förskoleförvaltningen
Förvaltningschef grundskoleförvaltningen
Förvaltningschef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Förvaltningschef fritids- och folkhälsoförvaltningen, enhetschef med ansvar för lokala BRÅ
Förvaltningschef sociala omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Verksamhetsutvecklare Centrum för Kunskap och Säkerhet (CKS)

Gruppintervju/workshop












Biträdande chef Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet fritids- och folkhälsoförvaltningen
Elevstödssamordnare grundskoleförvaltningen
Enhetschef förebyggande individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Enhetschef LSS sociala omsorgsförvaltningen
Enhetschef myndighetsutövning individ- och familjeomsorgsförvaltningen
Förskolechef förskoleförvaltningen
Förskolechef förskoleförvaltningen
Gymnasiechef gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
Rektor grundskoleförvaltningen
Skolkurator grundskoleförvaltningen
Skolkurator gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Dokumentation
Nämndövergripande
 Barn- och ungdomspolitiskt program och handlingsplan 2016
 Bildningsstaden Borås
 Borås stads rutiner för polisanmälningar i skolan och anmälningar till socialtjänsten
 Borås stads styr- och ledningssystem
 Budget Borås stad 2018
 Drogpolitiskt program och handlingsplan 2018
 Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, augusti 2018
 Borås Stad Plan för ledningssystem för kvalitetsarbete
 Program och handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018–2020
 Program och handlingsplan för föräldraskapsstöd 2018
 Reglemente kommunstyrelsen
 Samtliga nämnders, samt kommunstyrelsens, protokoll under 2018
 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde
Borås 2018–2020
 Samverkansöverenskommelse mellan Borås stad och Västra Götalandsregionen för perioden
2018–2023
 Välfärdsbokslut 2016
 Årsredovisning Borås stad 2017
Fritids- och folkhälsonämnden
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Förebyggande arbete inom det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet
Förebyggande arbete inom Mötesplatser och Öppen Ungdomsverksamhet
Program för Öppen ungdomsverksamhet
Reglemente fritids- och folkhälsonämnden
Samarbetsuppdrag FoF – Lokalt inflytande 2018
Tertial 2 2018
Verksamhetsplan 2018

Förskolenämnden
 Anmäla oro för barn – stöd för anmälningsskyldiga
 Kvalitetsrapport 2018 Värdegrund
 Reglemente förskolenämnden
 Rutin för barnhälsan
 Rutin för förskolans arbete för likabehandling samt mot diskriminering och kränkande behandling
 Rutin vid misstanke om sexuella eller andra övergrepp på förskolor i Borås stad
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Grundskolenämnden
 Beslut efter uppföljning grundskola Borås kommun - Skolinspektionen
 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO
 Kvalitetsrapport Värdegrund 2018
 Lokal samordnad individuell plan (LoSIP)
 Plan mot diskriminering och kränkande behandling 18/19
 Program för att förebyggana psykisk o hälsa
 Reglemente grundskolenämnden
 Rutiner för grundskolans arbete mot diskriminering och kränkande behandling
 Rutiner som ingår i plan mot kränkande behandling
 SSPF reviderad
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 Policy Cederns samarbete med de kommunala gymnasieskolorna
 Bildningsstaden
 Discpl. åtgärder gy, vux – avstängningsmanual
 Almåsgymnasiets plan mot diskriminering och kränkande behandling
 Bäckäng – elevhälsoplan
 Bäckängsgymnasiers likabehandlingsplan 2017–2018
 Rutin för frånvarouppföljning AL
 Utredning om frånvaro till rektor 2018
 Gemensam plan för övergångar inom och mellan skolor och skolformer
 Handlingsplan för drogaktivitet
 Kvalitetsrapport 17–18
 Program för att förebygga psykisk ohälsa
 Reglemente gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
 Rutin – skolgång för placerade elever
 Rutin KAA inom Sjuhärad och inom UBF
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Rutiner för likabehandling
Samarbete insyn fristående skolor
Tertial 2 2018
Verksamhetsplan 2018

Individ- och familjeomsorgsnämnden
 Barn och unga i riskzon – Individ- och familjeomsorgsnämndens uppdrag
 Familjecentral samverkansöverenskommelse
 FamRätt rutin våld
 Fältgruppens mål och inriktning 2018–2019
 Förlängning av överenskommelsen med föreningen Agape – IOP
 Gemensam rutin grundskoleförvaltningen och IFO
 IFO rutin SSPF
 Kallelse LoSIP
 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017
 Program och handlingsplan för stärkt social barn- och ungdomsvård 2018–2022
 Reglemente individ- och familjeomsorgsnämnden
 Rutin – samverkan avseende barn med behov av insatser
 Rutin barnhälsoteam
 Rutin LVU
 Rutin och handläggningsstöd i ärenden som rör barn och bevittnat våld
 Rutin ROS-möten
 Rutin samverkan IFON SON SoL LSS
 Rutiner för samverkan över förvaltningsgränserna i enskilda ärenden
 Samtycke vid skolövergång för familjehemsplacerade barn
 SSPF samverkansparternas uppföljning vid avslutad handlingsplan
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
Sociala omsorgsnämnden
 Patientsäkerhet- och kvalitetsberättelse 2017
 Reglemente sociala omsorgsnämnden
 Riktlinjer för bistånd till korttidsvistelse
 Tertial 2 2018
 Verksamhetsplan 2018
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Bilaga 5. Organisationsscheman
Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Bild 1: Organisationsschema över fritids- och folkhälsoförvaltningen.

Förskoleförvaltningen

Bild 2: Organisationsschema över förskoleförvaltningen.
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Grundskoleförvaltningen

Bild 3: Organisationsschema över grundskoleförvaltningen.

Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

Bild 4: Organisationsschema över gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen.
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Individ- och familjeomsorgsförvaltningen

Bild 5: Organisationsschema över individ- och familjeomsorgsförvaltningen.

Sociala omsorgsförvaltningen

Bild 6: Organisationsschema över sociala omsorgsförvaltningen.
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Granskning av

samverkan och
förebyggande arbete
kring barn och unga

20
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Stadsrevisionen • Borås

Rapportsammandrag

2019-01-21

Borås Stad | Stadsrevisionen •

Stadsrevisionen i Borås stad har genomfört en granskning
av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga.
Syftet med granskningen har varit att bedöma om berörda
nämnders arbete med samverkan och förebyggande arbete
kring barn och unga i åldern 0–20 år är ändamålsenligt.
Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden,
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden
samt Sociala omsorgsnämnden. Granskningen har genomförts
med hjälp av en extern konsult från EY.

görs av nämnder och Kommunstyrelse innehåller dock inte
någon utvecklad analys, utvärdering av resultat eller effekter
av det förebyggande arbetet kring barn och unga.
Samverkan pågår i organiserade former samt mellan
enskilda nämnder. Vissa hinder upplevs finnas i samverkan,
framförallt mellan Grundskolenämnden och Individ- och
familjeomsorgsnämnden. Granskningen visar vidare att
nuvarande samverkansstrukturer kring förebyggande arbete
avseende barn och unga inte alltid efterlevs. Granskade nämnder
bedöms i huvudsak ha tillsett en tillfredsställande samverkan,
med undantag för samverkan mellan Grundskolenämnden
och Individ- och familjeomsorgsnämnden som bedöms som
inte fullt ut till fredsställande. Det pågår ett arbete med att
utveckla samverkan mellan nämnderna.

Granskningen har inriktats mot följande revisionsfrågor:
• Har Borås Stads arbete inom området en tydlig och
ändamålsenlig organisation, styrning, ansvarsfördelning
och samsyn?
• Finns det ändamålsenliga styrande dokument med mål,
riktlinjer och rutiner som regelbundet följs upp och revideras
kopplat till området?
• Vilka insatser och aktiviteter genomför Borås Stad inom
området och är dessa tillräckliga?
• Finns tillräckliga resurser för arbetet?
• Finns en tillfredsställande samverkan mellan
interna aktörer såsom socialtjänst, skola, förskola,
funktionshindersverksamhet och fritidsverksamhet?
• Hur säkerställs att Borås Stads arbete inom området även
innefattar privata aktörer (exempelvis fristående skolor/
förskolor)?
• Genomförs en kontinuerlig uppföljning, utvärdering och
återrapportering till kommunstyrelsen rörande resultat
och effekter av arbetet med eventuella åtgärder som följd?

Utifrån granskningens syfte och grunderna för ansvarsprövning
är den sammantagna bedömningen:
• Kommunstyrelsen har inte fullt ut tillsett att styrningen av
det förebyggande arbetet är samordnat på ett ändamålsenligt
sätt
• Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden,
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, samt Sociala
omsorgsnämnden har i huvudsak tillsett att arbetet med
samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt
även om det finns vissa utvecklingsområden
• Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden har inte fullt ut säkerställt ett ändamålsenligt
arbete med samverkan och förebyggande arbete
Stadsrevisionen ser positivt på det arbete som pågår med att
utveckla samverkan.

Nämndernas arbete med barn och unga styrs av
Kommunfullmäktiges mål och uppdrag i budget, av uppdrag
som kommer löpande från Kommunfullmäktige samt genom
program med tillhörande handlingsplaner. Styrningen av det
förebyggande arbetet upplevs av berörda nämnder som otydlig,
främst mot bakgrund av antalet uppdrag och aktiviteter samt
bristen på samordning av dessa. I staden anses det vidare saknas
en övergripande strategisk målbild för det förebyggande arbetet
samt samverkan kring detta. Det saknas kommungemensamma
dokumenterade definitioner av begreppen förebyggande arbete
och barn och unga som far illa respektive riskerar att fara illa.
Detta upplevs försvåra nämndernas styrning. Granskningen
visar att styrning, samsyn och förståelse för varandras uppdrag
är utvecklingsområden i det förebyggande arbetet.

Under granskningen har följande förbättringsområden
identifierats:
• Kommunstyrelsen behöver stärka sin styrning och
samordning av det förebyggande arbetet inom området
och b.la. arbeta fram en övergripande strategisk målbild
och klargöra kommungemensamma definitioner av för
området centrala begrepp
• Kommunstyrelsen behöver utveckla en övergripande analys
och utvärdering av resultat och effekter av det
förebyggande arbetet kring barn och unga
•

•

Granskade nämnder har i huvudsak tillsett att det finns en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende
det förebyggande arbetet kring barn och unga, med undantag
för Grundskolenämnden som inte fullt ut har tillsett en
ändamålsenlig organisation avseende elevhälsan.

•

Granskade nämnder genomför en rad olika aktiviteter som
kan kopplas till förebyggande arbete. Den uppföljning som

2

Grundskolenämnden och Individ- och familjeomsorgsnämnden behöver säkerställa en ändamålsenlig samverkan
och förebyggande arbete inom området
Granskade nämnder behöver utveckla sin styrning och
uppföljning av samverkan och förebyggande arbete kring
barn och unga
Granskade nämnder behöver även arbeta mot en ökad
samsyn och förståelse för varandras uppdrag som en del i
att utveckla samverkan inom området mellan nämnderna

Stadsrevisionen
Besöksadress Sturegatan 42 Postadress 501 80 Borås
Telefon 033-35 71 54 e-post revisionskontoret@boras.se
Webbplats boras.se
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00028 2.0.1.0

Svar på revisionsrapport - Granskning av samverkan
och förebyggande arbete kring barn och unga
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på
revisionsrapporten samt översänder det till Stadsrevisionen.
Sammanfattning
På uppdrag av stadsrevisionen i Borås Stad har Ernst Young genomfört en
granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga. Syftet
med granskningen har varit att bedöma om berörda nämnders arbete med
samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga i åldern 0-20 år är
ändamålsenligt. Granskningen har avsett Fritids- och folkhälsonämnden,
Förskolenämnden, Grundskolenämnden, Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Sociala
omsorgsnämnden.
Granskningen bedömer att Fritids- och folkhälsonämnden i huvudsak har en
ändamålsenlig organisation och ansvarsfördelning avseende det förebyggande
arbetet kring barn och unga. Det genomförs en rad olika relevanta aktiviteter
och arbetet med samverkan och förebyggande arbete är ändamålsenligt men
med vissa utvecklingsområden. Främst saknar det en utvecklad analys,
utvärdering av resultat eller effekter av det förebyggande arbetet kring barn och
unga.
Fritids- och folkhälsonämnden arbetar under innevarande år med att ta fram
långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av det
förebyggande arbetet och samverkan. Även genomförandet och uppföljningen
av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och systematiseras för att
utvecklas ytterligare.
Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på
att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och
möjliggöra uppföljning. Förändringsarbetet har påbörjats men kommer vara
klart till nästa bokslut 2021.
Ett övergripande mål för staden, och tydligare styrning av det förebyggande
arbetet kring barn och unga, för alla berörda nämnder efterfrågas.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Ärendet i sin helhet
Sedan 2017 ansvarar fritids- och folkhälsonämnden för den öppna
ungdomsverksamheten samt det politiska samarbetsuppdraget lokalt inflytande.
Dessa uppdrag har ett tydligt förbyggande fokus och bygger delvis eller helt på
samverkan med berörda nämnder, andra organisationer och civilsamhället.
Inom stadens folkhälsoarbete bedrivs särskilda satsningar för bland annat ökat
föräldraskapsstöd och ett kunskapshöjande drogförebyggande arbete. Dessa
insatser i form av utbildningar, temaveckor med mera riktar sig även till privata
aktörer, såsom friskolor, privata förskolor eller annan form av
ungdomsverksamhet. Samverkan med privata aktörer avses stärkas ytterligare.
I granskningen har det framkommit att det saknas en kommungemensam
dokumenterad definition av förebyggande arbete och granskningen hänvisar till
Socialstyrelsens beskrivning av förebyggande arbete i tre olika kategorier:
- universell prevention, vilken syftar till att främja alla oavsett ev risk eller
utsatthet.
- selektiv prevention, vilken riktar sig till undergrupper i målgruppen som
exponeras för en eller flera riskfaktorer.
- indikerad prevention, vilken utgörs av åtgärder för individer med identifierade
problem.
Fritids- och folkhälsonämnden initierar och driver främst förebyggande
verksamhet och samverkan utifrån universell prevention i form av de lokala
nätverken för unga 10-16 år, öppen ungdomsverksamhet, föräldraskapsstöd,
drogförebyggande arbete, suicidprevention och En kommun fri från våld.
Nämndens förebyggande fokus är att skapa stödjande miljöer för att främja
barn och ungas hälsa och uppväxtvillkor. Utifrån barnrättsperspektivet arbetar
nämnden med extra insatser där behoven är som störst, för att skapa
förutsättningar för en jämlik hälsa hos stadens barn och unga. Nämnden
samverkar även med berörda aktörer både avseende mindre grupper, vid
kritiska tillfällen/händelser och på individnivå, till exempel genom samverkan
mellan skolan, socialtjänst, polis och fritid (SSPF).
De lokala nätverken för unga består av representanter på chefsnivå från
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
Arbetslivsförvaltningen, Kulturförvaltningen och Polisen. Syftet med nätverken
är att samverka för goda uppväxtvillkor på området, vilket förutsätter en ökad
kunskap och förståelse av varandras verksamheter samt gemensamma
satsningar. Detta arbete avses bli ännu tydligare med en gemensam målbild och
uppföljning. En styrgrupp är tillsatt utifrån det brottsförebyggande rådet.
Fritids- och folkhälsonämnden har under innevarande år startat ett arbete med
att ta fram långsiktiga, kritiska indikatorer, för att bättre kunna mäta effekter av
det förebyggande arbetet och samverkan. Även genomförandet och
uppföljningen av pågående samverkan behöver kritiskt granskas och
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systematiseras för att utvecklas ytterligare. Inom ramen för En kommun fri från
våld genomförs en systematisk uppföljning med hjälp av kontrollenheter.
Välfärdsbokslutet står inför en utveckling, då det kommer bli ännu vassare på
att redovisa skillnader i hälsa och därmed motivera prioriteringar och
möjliggöra uppföljning. Förändringsarbetet har påbörjats men kommer vara
klart till nästa bokslut 2021.
Fritids- och folkhälsonämnden är även en aktiv part i det
kommungemensamma arbetet Borås – en stad som håller ihop.
Ett övergripande mål för staden, och tydligare styrning av det förebyggande
arbetet kring barn och unga, för alla berörda nämnder efterfrågas.

Beslutsunderlag
1. Granskning av samverkan och förebyggande arbete kring barn och unga
Beslutet expedieras till
1. Stadsrevisionen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00067 3.6.7.2

Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för
färdigställande av projektet konstgräsplan för att öka
användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ansökan om
anläggningslån till Sparsörs AIK samt föreslår Kommunfullmäktige att besluta
att ge föreningen ett anläggningslån på 40 % av totalkostnaderna, dock max 434
tkr för färdigställande av projektet konstgräsplan.
Anläggningslånet betalas ut efter att föreningen skriftligen redovisat arbetet,
senast två år efter beslutet. Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut.
Ärendet i sin helhet
Sparsörs AIK är en idrottsförening med huvudsaklig inriktning på fotboll.
Föreningen har 550 medlemmar varav cirka 300 aktiva barn och ungdomar.
Föreningen bildades 1931 och har sin huvudsakliga verksamhet på sin egna
anläggning Trollevi.
Anläggningen består av en klubbstuga, multi-sportarena, ett elljusspår, en
elvamannagräsplan samt en konstgräsplan som anlades för 3 år sedan.
Konstgräsplanen saknar belysning vilket gör att användningen av planen blir
begränsad. Nu vill föreningen investera i en belysning för att öka användningen
av planen även under den mörka årstiden.
Planen ligger även idag för nära en slänt vilket kan utgöra en säkerhetsrisk vid
närkamper. För att eliminera riskerna vill föreningen schakta bort massor och
anlägga en mur.
Slutligen vill Sparsörs AIK även införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås
samt en mindre platsbyggd läktare.
Fritids- och folkhälsonämnden anser att det är bra att föreningen vill satsa på
elbelysning då nyttjandegraden kommer att öka, samt att de gör förebyggande
arbete så säkerhetsrisken minskar.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projekt
konstgräs för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, ks.diarium@boras.se
2. Sparsörs AIK

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sparsörs AIK
Borås Stad
C/O Att: Tommy Jingfors
Fritids och folkhälsoförvaltningen
Sturegatan 38
501 80 Borås
Sparsör, 2019-03-08
Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projektet
konstgräsplan för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma
Fastighet: Trollevi, Hovalidsvägen 3, 513 50 SPARSÖR
Verksamhet
Sparsörs AIK är en förening som funnit sedan 1931. På Trollevi samlas både barn och
ungdomar från 5 års ålder från Frufällan och Sparsör för att spela och leka. Fotboll, vilket i
dagsläget är vår främsta idrott utövas mest. Men tack vare vår multi-sportarena utövas även
andra sporter spontant såsom basket, innebandy och skridskoåkning frekvent på densamma.
Trollevi har i dagsläget en 11-mannaplan gräsplan och en 11-mannaplan konstgräsplan vilken
anlades för 3 år sedan i samband med en uppgörelse mellan Lokalförsörjningsförvaltningen.
Vår ekonomi är i balans, klubben är aktiv och en viktig plats för de boende i närområdet, vilket
varit en förutsättning för det vi här ansöker om. Vi är idag ca 300st aktiva barn och ungdomar
i föreningen samt 550 medlemmar.
I samband med det föregående projektet (vilket framgångsrikt är slutfört och tagit i drift) hade
vi i beräkningarna att i ett senare skede anlägga en belysning av planen. Detta för att dela upp
investeringen och även säkerställa att utnyttjandegraden blev i linje med förväntningarna. Vi
kan idag konstatera att så är fallet och den anläggning som vi anlagt har blivit det som vi
planerade. Medlemmar och aktiva är väldigt stolta och nöjda med den första fasen av projektet.
Vi kan dock konstatera att utnyttjandegraden och användningen av konstgräsplanen kan ökas
om vi investerar i en belysning. Vi kommer då att öka idrottandet till att även omfatta de
månader då mörkret kommer tidigare. Dvs september-december samt mars-April vilket
innebär ca 4-5 månaders mer nyttjandegrad (snö perioden ej inräknat).
Vidare är tyvärr planens placering och omgivningens natur farlig när vi spelar 11 manna
matcher på konstgräsplanen. Vi måste vi placera 4 stycken 7-manna mål (vilka används av
våra barn och yngre spelare) vid sidlinjerna. Avståndet från sidlinje till nuvarande slänt
respektive staket gör att målen bara placeras ca 1meter från sidlinjen vilket är en säkerhetsrisk
vid närkamper och aktiva matcher för dem som blivit lite äldre. Vi behöver därför schakta bort
lite massor, anlägga en mur och nergång från Sparsörs området så att vi enkelt och säkert kan
komma ner till planen. Allt för att förbättra säkerheten och inhägna planen på ett optimalt sätt.
Slutligen behöver vi införskaffa och anlägga två stycken avbytarbås samt en mindre
platsbyggd läktare (sittplatser) för att våra åskådare på ett enkelt sätt kan kolla på fotboll. Vi
planerar att bygga läktaren i egen regi efter att grundstommen är på plats.
När allt detta är genomfört har vi en anläggning som kommer att vara redo för många års
utnyttjande och spel.
För att kunna genomföra det ovan nämnda ansöker vi härmed om ett anläggningslån för att
klara av finansieringen.

Sparsörs AIK
Föreningens totala kostnad beräknas vara för detta slutgiltiga fas:

1. Belysning 12st strålkastare & 6st belysningsstolpar

740 000 kr

2. Schaktning, fundamentmontering och staketjustering

230 000 kr

3. Avbytarbås 2st 6,25m, läktare,
material och grundbyggnation

115 000 kr

Beräknade kostnader totalt:

1085 000 kr

Vi vår förhoppning är att vi erhåller ett anläggningslån på ovan projektkostnad.
Vidare kommer vi att ansöka om bidrag från Västgötaidrottsförbund för slutförande av
projektet. Det finns ett regelverk som ger oss möjlighet till bidrag på max 400 tkr (50% av
investeringen).
Resterande del av finansieringen kommer vi att lösa med egna medel.

Med hopp om ett positivt svar
För Styrelsen i Sparsörs AIK,

Anders Manfred
Ordförande, Sparsörs AIK

Bilagor
-

Finansieringsplan
Planskiss

Sparsörs AIK
Bilaga 1 – Finansieringsplan

Investering

1085 000 kr

Anläggningslån 40%

- 434 000 kr

VFF av belysningen 50%

- 400 000 kr

Egna medel

- 251 000 kr

Summering

0 kr
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00079 3.6.7.2

Ansökan om arrangörsbidrag för Borås Pride 27-29 juni
2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge RFSL i Borås ett bidrag på 50
000 kr för att genomföra Pride-festival i Borås.
Ärendet i sin helhet
För fjärde året i rad anordnas Borås Pride. Arrangör är RFSL i Borås och
bakgrunden till att Borås Pride startade hänger mångt och mycket ihop med
RFSL’s dagliga arbete med att stödja hbtqia-personers mänskliga rättigheter,
lokalt, nationellt och internationellt. Att sprida kunskap om människor lika
värde, människors rätt till lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön,
könsidentitet, sexuell läggning, funktionsvariationer etc.
Borås Pride riktar sig främst till invånare i Sjuhärad. ”Tillsammans skapar vi
trygga mötesplatser för hbtqia-personer och lyfter genom bland annat
workshops, samtal, kulturarrangemang och föreläsningar om frågor kring
hbtqia-personers liv, synlighet och rättigheter”.
Fritids- och folkhälsonämndens uppfattning är att detta är ett viktigt
arrangemang och vill visa att nämnden stödjer människors likaberättigande
oavsett olikheter.
Beslutsunderlag
1. RFSL:s ansökan
Beslutet expedieras till
1. RFSL Borås

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Ansökan om arrangemangs/projektbidrag för Borås Pride 2019
Sökande: RFSL Sjuhärad

Bakgrund
2016 anordnades det första Borås Pride och 2019 är det dags för den fjärde upplagan.
Festivalen går under parollen ‘Bryt dig fri från normer’ vilket har ett brett budskap som
möjliggör många inriktningar under festivalen.
Borås Pride arrangeras av RFSL Sjuhärad. Bakgrunden till att Borås Pride startade hänger
mångt och mycket ihop med RFSL’s dagliga arbete med hbtqia-personers mänskliga
rättigheter, lokalt, nationellt och internationellt. Att sprida kunskap om människor lika värde,
människors rätt till lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön, könsidentitet, sexuell
läggning, funktionsvariationer etc.

Genomförande
Borås Pride riktar sig främst till invånare i Sjuhärad. Tillsammans skapar vi trygga
mötesplatser för hbtqia-personer och lyfter genom bland annat workshops, samtal,
kulturarrangemang och föreläsningar frågor kring hbtqia-personers liv, synlighet och
rättigheter.
Vi har valt att förlägga Pride till Borås - huvudsakligen i centrala delar av staden - av olika
anledningar, bland annat;
- för att kommunikationerna till Borås från hela vårt upptagningsområde är relativt goda
- en stor del av vår medlemsbas är bosatta i staden
- genom att verka i centrala delar har vi närheten till butiker, de större lokala
kulturinstitutionerna, caféer och restauranger, hotell med mera, vi ser detta som en
förenklande fördel i vårt arbete.
- som arrangör har vi vårt säte (kontor) i Borås vilket är en logistisk fördel
- för många kommuninvånare är de centrala delarna en relativt neutral plats, mindre kodad till
boende och mer kodad till gemensamma offentliga miljöer vilket vi tror bidrar till en ökad
tillgänglighet och ökad känsla av att alla faktiskt är välkomna att delta och medverka i
festivalen, oavsett var du bor.
Vi ser det som viktigt att samarbeta aktivt med aktörer som driver sitt lokala engagemang på
olika platser och ser också den centrala placeringen som ett sätt att låta personer från olika
hörn av regionen att mötas på en plats som under festivalen också är deras gemensamma.
Under festivalens tre dagar skapar vi mötesplatser och arenor för kunskapsfördjupning,
samtal, upplysning, reflektion och underhållning. Festivalen vill lägga en grund för framtida
arbete i Sjuhärads åtta kommuner genom att bland annat lyfta och arbeta med
samhällspåverkan och attitydförändring.
Vi vill också att Borås Pride ska vara glädje och fest där minnen av nya människor,
bekantskaper och fördjupad kunskap leder till långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för

alla människor och specifikt för HBTQIA-personer. Projektet kommer att utveckla och skapa
mervärde för besöksnäringen och bidra till en positiv utveckling av de kreativa näringarna
samt bidra till en positiv utveckling för och tillsammans med civilsamhället i vårt
upptagningsområde Sjuhärad. Gemensamma värdeord för Borås Pride utgår ifrån RFSL
Sjuhärads arbete och är: normbrytande, queer, öppenhet, tillgänglighet, inkluderande,
fortbildande och glädje.
Tidigare projekt, Borås Pride 2018 genomfördes 28-30 juni med samlande punkt i Borås.
Aktiviteter inför Borås Pride genomfördes även på flera platser runtom i Sjuhärad - inför såväl
som under festivaldagarna - på och i samarbete med bland annat bibliotek,
ungdomsföreningar och enskilda kulturaktörer. Under projektets gång hölls ett 60-tal
programpunkter vilket samlade ett uppskattat antal på cirka 1500 personer under de tre
dagarna det pågick. Till lördagens parad som sträckte sig från Knalleland till stora torget
medverkade sammanlagt cirka 3500 personer.

Vision
RFSL Sjuhärads syfte med Borås Pride 2019 är att synliggöra normer som genomsyrar
samhället och vilka konsekvenser de har specifikt för hbtqia-personer. Vi vill samla enskilda
personer, verksamheter, offentliga aktörer och föreningar i Sjuhärad till en öppen folksamling
och uppmuntra till ett öppet klimat som synliggör, ifrågasätter och bryter normer, fördomar
och diskriminering.
Borås Pride vill se en ökning av den sociala tillväxten för Sjuhärad. Utifrån detta arbetar
arrangören med ett av festivalens huvudsakliga syften: att öka öppenhet, delaktighet och
inkludering av alla människor och trycka på vikten av arbete med allas lika värde i fokus.
RFSL Sjuhärad arbetar idag redan med en rad olika sociala aktiviteter såsom: transcafé,
ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, newcomers. Alla dessa sociala mötesplatser är till för
personer som på något sätt identifierar sig med någon av grupperna eller som på något
annat sätt vill bidra med sin kunskap, tid och kraft. Detta förväntas också leda till att fler
personer känner att de såväl kan stanna kvar som flytta till regionen, med grund i den öppna
hållning inom kommun och region, att de både kan bidra och engagera sig i sociala projekt
och arbeten som bl.a arrangören anordnar.

Stöd
Borås Stads roll i projektet är att besökare, deltagare och invånare skulle ta del av
information om vårt projekt och dess syfte som i sin tur kan ligga till grund för ett framtida
arbete i såväl Borås som resten av Sjuhärad där dessa frågor kring hbtqia lyfts fram och som
leder till ett fortsatt och utökat påverkansarbete gentemot det offentliga, enskilda personer,
näringsliv, civilsamhälle, föreningar och organisationer i vårt samhälle.
2017 års Borås Pride faktiska kostnad landade på cirka 600.000 SEK. Ej inräknat i denna
summa är sponsring vi fick från samarbetspartners i form av tjänster. Bland dessa kan
nämnas: hotellrum och konferenslokal i samarbeten med Choice, annonsering och
marknadsföring i samarbete med Borås Tidning, arbetstid och projektstöd i samarbete med
Boråsµ TME samt samarbeten med till exempel Borås City, Scandic Plaza, Röda Kvarn,
Hemgården, Textilmuseet, Café NäRA och många många fler.

Inför 2019 års festival vill vi vidareutveckla och tillgodose de tankar, önskemål och intressen
som allmänheten visade under projektet 2018. Att anordna Borås Pride 2019 är en stor
apparat som innebär att vi är i behov av ideell kraft men även av bidrag, stöd och
samarbeten med andra aktörer.
Vi har kunskapen, kraften, viljan men vi behöver stöd från det offentliga. Ett projektstöd från
Borås Stad skulle innebära att vi i än större utformning kan tillgodose allmänhetens
efterfrågan där andra aktörer (enskilda som offentliga) inte räcker till. Vi har då möjlighet att
fortsätta arbetet med hbtqia-frågor och på ett utbildande sätt främja synen för människors lika
värde. Borås Pride 2019 har en prognos budget på 650000 SEK
RFSL Sjuhärad ansöker för Borås Pride 2019 ett arrangemangs/projektbidrag på 60.000
SEK.

RFSL Sjuhärad Magasinsgatan 1 504 35 Borås
033-10 69 70 www.rfslboras.se
Organisationsnummer: 864501-9699
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00091 3.6.7.2

Remiss: Nya bidragsregler för Fritids- och
folkhälsonämnden, från och med år 2020
Remissinstanser
1. Arbetslivsnämnden
2. Grundskolenämnden
3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
4. Individ- och familjeomsorgsnämnden
5. Kulturnämnden
6. Sociala omsorgsnämnden
7. Vård- och äldrenämnden
8. Kommunstyrelsen
9. AB Bostäder i Borås
10. Borås TME
11. Föreningar och organisationer i Borås Stad
Remissvaren ska ha kommit in till Fritids- och folkhälsonämnden senast den
2019-08-31. Remissvaren skickas i elektronisk form till FF.diarium@boras.se
gärna i både Word- och PDF-format och med filnamn som innehåller
remissinstansens namn. Ange diarienummer FOFN 2019-00091 och
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Fritids- och folkhälsonämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Förslag till utformning av framtida
bidragsformer för Fritids- och
folkhälsonämnden.

Värdegrund för Borås Stads bidragsregler
Borås Stad ska stödja och skapa förutsättningar för föreningar och organisationer att utveckla sin
verksamhet. Det ekonomiska stödet ska vara likvärdigt och rättvist samt utgå från tydliga
principer. Det ges utifrån de intentioner som finns i stadens Överenskommelse med
civilsamhället.
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende.
Föreningslivet i Borås har en lång tradition av goda företrädare och ett stort ideellt engagemang.
Staden vill stötta dessa goda krafter och ge föreningar som väljer att vara goda förebilder och
arbeta för allas lika värde och för att motverka diskriminering, användandet av våld, alkohol och
droger. Utbildning och fortbildning av ledare och övriga funktionärer är en viktig insats för att nå
ett inkluderande, jämställt och hållbart samhälle.
Vi ser föreningar och organisationer som viktiga bärare av demokratiutveckling, som medskapare
till ett gott liv och som viktiga aktörer för att upprätthålla och utveckla en jämlik folkhälsa i
Borås. Detta sker genom att erbjuda en meningsfull fritid för stadens invånare. Genom att
sysselsätta barn och ungdomar samt vuxna i aktiviteter och arrangemang skapas bryggor mellan
generationer, kön och ursprung.
Föreningar och organisationer är en förutsättning för att skapa arrangemang och tävlingar på
såväl nationell som internationell nivå. Dessa initiativ ska stöttas och uppmuntras från staden.
Borås Stads ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn.

Kategorisering med underliggande bidragsboxar.
Bidragen är kategoriserade utifrån vad Borås Stad ger stöd till.

Varje kategori innehåller en beskrivning över vilken verksamhet som bidraget avser att stödja.
Under varje kategori finns bidragsboxar med villkor och fördelningsmodell.
Föreningar kan välja eller söka ur en eller flera bidragsboxar med utgångpunkt av vad de har för
verksamhet.
För att visualisera för föreningar vilka bidrag de kan söka utifrån vad de är för ”typ av förening”
finns vägledande matris. Se bilaga 1.
Där inget annat nämns söks bidrag via Fritids- och folkhälsoförvaltningens digitala
bidragssystem.
Nedan följer kategorier för bidragsstödet.

Stöd till

Stöd till

Föreningars
existens och
organisering

Barn och
ungdomsverksamhet

Lokaler och
anläggningar

Stöd till

Stöd till

Riktade
insatser

Ungas egen
organisering

Stöd till
Lika rättigheter
och
möjligheter

Stöd till
Utveckling av
föreningsverks
amhet

Stöd till

Stöd till
Evenemang

Grundläggande krav

Detta är regler som gäller samtliga bidragsformer. Om synnerliga skäl förekommer kan det göras
avsteg från reglerna i bidragen. Då krävs ett beslut i Fritids- och folkhälsonämnden.
•

Föreningen och verksamheten ska följa värdegrunden för Borås stads bidrag.
Det är inte tillåtet att föreningen:
- Bedriver verksamhet med inslag av eller propaganda för rasism, nazism, extremism
eller annat främlingsfientligt uttryck.
- Exkluderar någon på grund av ålder, kön, etnisk tillhörighet, religions- eller trosuppfattning, funktionsnedsättning eller sexuell läggning/könsuttryck.
- Nyttjar alkohol, narkotika eller dopningspreparat i sin verksamhet.

•

Föreningen och dess verksamhet som kan få bidrag ska vara godkänd av Borås Stad och
ha sitt säte i Borås, dessutom ska föreningen uppfylla följande:
- Minst två medlemsmöten per år varav ett är årsmöte
- Godkända stadgar
- Registrerad hos skatteverket med ett organisationsnummer
- Ett bank- eller plusgironummer

•

Medlemskapet i föreningen är personligt och medlemsavgiften ska vara minst 50
kr/person. Familjemedlemsavgift och andra anpassade gruppavgifter tillåts inte för att få
ett högre bidrag.
Man får bara bidrag för medlemmar bosatta i Borås Stad.
Borås Stad har rätt att begära in dokumentation/handlingar för att kontrollera
föreningarna.
Om en förening är skyldig Borås Stad pengar får kommunen dra av den summan från
bidraget.

•
•
•

Följande föreningsformer kan inte få bidrag:
•
•
•
•
•
•
•

Ekonomiska föreningar.
Fackliga föreningar.
Skol- och föräldraföreningar samt elevorganisationer.
Företagsföreningar
Kamratföreningar.
Hyresgäst- och villaföreningar.
Vägföreningar

Följande verksamhet/aktiviteter är inte bidragsgrundande:
•
•
•
•
•
•
•

Religiös verksamhet, religiösa studier eller likande.
Deltagare i studiecirklar anordnad av studieförbund.
Supportermedlemmar.
Deltagare i verksamhet som markant skiljer sig från föreningens huvudsyfte.
Deltagare i kurs som tar avgift per gång.
Läxläsning och hemspråksundervisning (Finns statliga medel att söka)
Odefinierad barn- och ungdomsverksamhet eller Fritidsgårdsverksamhet

Stöd till föreningars existens och organisering
Borås Stad vill ge ett grundstöd till föreningsverksamhet och de föreningar som arbetar för att
förbättra villkoren och bevaka intressen för personer med funktionsnedsättningar och äldre.
Staden vill också stödja att barn och unga skall få en aktiv uppväxt. Människor med ursprung i
andra länder ska få möjlighet att bevara och utveckla sin kultur och sina seder samt få möjlighet
att inkluderas i samhället.
Bidragsformer; Grundbidrag

Grundbidrag
Syfte:

•

Genom en bred föreningsverksamhet ge möjlighet till ett rikt utbud och meningsfull
fritid för barn och unga.

•

Att stimulera pensionärsföreningar och funktionshinderföreningar till en meningsfull
fritid och att vara en röst i samhället för lika rättigheter och möjligheter.

•

Att tillvarata olika etniska gruppers kultur och underlätta integration i det svenska
samhället.

Målgrupp
Bidragsberättigad medlem i föreningar med:
• Barn- och ungdomsverksamhet avser medlemmar i åldern 7-25 år
• Pensionärsföreningar
• Funktionshinderföreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
• Etniska föreningar avser medlemmar från 7 år och ingen övre åldersgräns.
Villkor:
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Redovisa årliga handlingar senast en månad efter föreningens årsmöte.
Verksamhetsåret ska omfatta minst 6 månader.
Föreningen måste ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
Bidraget kräver att föreningen redovisar minst 30 aktiviteter för bidragsberättigade
medlemmar. För funktionshinderföreningar gäller 20 aktiviteter.

Fördelningsmodell
Belopp utgår med 100 kr per bidragsberättigad medlem.

Stöd till barn och ungdomsverksamhet
Med stöd till barn- och ungdomsverksamhet menas det traditionella stödet till exempelvis
idrotten, scouterna, nykterhetsrörelsen och liknande organisationsformer. Dessa organisationer
har en lång tradition som bärare av sunda demokratiska, ideologiska och moraliska värderingar
som omsatts i en beprövad verksamhetsidé. Att finnas i ett positivt socialt sammanhang och röra
på sig är viktigt för barns utveckling och mående. Att ha en aktiv livsstil som ung ökar också
sannolikheten att man fortsätter med detta genom livet och får en bättre hälsa även i vuxen ålder.
Bidragsformer; Aktivitetsstöd och Verksamhetsstöd

Aktivitetsstöd
Syfte
Att ge ett rättvist stöd som främjar verksamhet för barn och ungdomar.
Målgrupp
Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stödet omfattar
framförallt stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform,
exempelvis scoutföreningar och nykterhetsföreningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Föreningen ska ha minst 15 medlemmar i åldern 7-25 år
• Stödet omfattar åldersgruppen från och med kalenderåret 7 år till och med kalenderåret
25 år.
• Aktiviteten ska bestå av minst tre deltagare, vara återkommande och ledarledd samt pågå i
minst 60 minuter. Ledaren ska ha fyllt minst 15 år.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag. En naturlig grupp får inte delas i flera
grupper.
• Närvaro skall föras i direkt anslutning till aktiviteten.
• Kommunen kan begära av förening att planerade aktiviteter anmäls på förhand.
• Aktiviteten ska arrangeras av lokalföreningen, inte av någon riks- eller
distriktsorganisation.
• Ansökan görs digitalt via Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidragsystem.
• Entrébelagda arrangemang ger inte rätt till bidrag, inte heller kursverksamhet eller
kommersiella arrangemang.
• Ansökan inlämnas senast 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för vårens.
• Om en förening lämnar oriktiga uppgifter kan bidraget dras in. Det kan också medföra att
alla aktiviteter på kortet stryks.
• Aktiviteter som ligger till grund för andra bidrag summeras enligt höst/vår. (Exempel;
aktiviteter mellan perioden 2018-07-01 - 2018-12-31 läggs ihop med aktiviteter mellan
2019- 01-01 - 2019-06-30 och bildar underlag för antal aktiviteter 2020).
Fördelningsmodell
• Belopp utgår med 20 kr per grupp samt 7,50 kr per deltagare upp till 20 deltagare.

Verksamhetsstöd
Syfte

Att föreningar som håller i aktiviteter för barn och unga får ett verksamhetsstöd för ökade
kostnader som blir i samband med att föreningen växer. Ju större föreningen är ju större är i regel
kostnader för exempelvis administration, personal, lokaler och anläggningar.

Målgrupper

Stödet ges till föreningar med godkänd barn- och ungdomsverksamhet. Stöd omfattar framförallt
stöd till idrottsföreningar men även föreningar med liknande organisationsform, exempelvis
scoutföreningar och nykterhetsföreningar.

Villkor
•
•
•
•

Uppnår villkor för aktivitetsstödet.
Föreningar eller samorganisationer som når upp till nedanstående nivåer enligt
fördelningsmodellen har rätt till verksamhetsbidrag.
Föreningar som har anställd personal via bidraget ska regelbundet närvara vid Fritids- och
folkhälsoförvaltningens träffar som anordnas ca fyra gånger/år.
Bidraget administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och betalas ut per automatik
kvartalsvis och justeras med inlämnandet av grundbidrag.

Fördelningsmodell

Belopp under 35 000 kr betalas automatiskt ut vid ett tillfälle varje år. Övriga bidrag betalas ut
automatiskt fyra gånger/år. Bidraget behöver inte aktivt sökas av föreningen.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr

Stöd till lokaler och anläggningar
Lokaler och anläggningar är viktiga och många gånger en förutsättning för föreningar att bedriva
verksamhet.
Innan stöd till lokaler och anläggningar utgår görs en samlad bedömning utifrån verksamhetens
behov, möjlighet till samlokalisering och utifrån värdet av lokalen i området.
Bidragsformer; Stöd till hyrda lokaler, stöd till samlingslokaler, driftbidrag till egna lokaler,
driftbidrag till idrotts- och friluftsanläggningar, stöd till ny-, om- och tillbyggnad och stöd still
större nybyggnationer.

Stöd till hyrda lokaler
Stödet till hyrda lokaler är viktigt för att jämna ut och förbättra förutsättningarna där kommunens
lokaler för föreningsverksamhet inte uppfyller verksamhetens behov.
Stadens ambition är att lokaler används i så stor utsträckning som möjligt. Därför behovsprövas
varje lokalbidragsansökan i syfte att samnyttja lokaler mellan föreningar och verksamheter.
Syfte
Att stödja föreningar som har behov av att hyra en lokal.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet.
Villkor:
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
(Bedömning utifrån föreningens behov, nyttjandegrad och samlokalisering.)
Godkänd storlek på lokalen beror på hur många bidragsgrundande medlemmar
föreningen har enligt tabellen nedan.
Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
Funktionshinderföreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
Godkända kostnader för hyrd lokal är hyra, uppvärmning, lösöreförsäkring och el.

Fördelningsmodell: Bidraget är 90 procent av kostnaderna, dock högst 600 kr/m2.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Stöd till samlingslokaler
Klubbstugor och hembygdsgårdar har traditionellt utnyttjats av traktens invånare. Att många kan
mötas under ett och samma tak under enkla former är viktigt för alla.
Syfte
Att ge föreningar utan egen lokal möjlighet att tillfällig hyra ändamålsenliga lokaler och samtidigt
ge bygdegårdsföreningar med egna hembygdsgårdar incitament för att hyra ut dessa.
Målgrupp
Föreningar som har bidragsberättigad verksamhet och som inte är behov av egna lokaler.
Villkor:
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
Med allmän samlingslokal avses lokal som godkänts av Fritids- och folkhälsonämnden, se
förteckning nedan, och hyr ut till minst tre bidragsberättigade föreningar/år. Lokalen ska
kunna disponeras för förenings- och studieverksamhet, och vara utrustad så att den med
små ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.

•

Bidragsberättigade är verksamheter som riktar sig till Borås Stads invånare och som
bedrivs av förening eller studieförbund som är godkänd av Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.

•

Kursverksamhet med avgift för varje gång är inte bidragsberättigad, inte heller
verksamhet som har till syfte att ge ekonomiskt överskott. Verksamhet som syftar till
ekonomiskt överskott kan dock vara bidragsberättigad om den anordnas högst två gånger
per år. Bidragsberättigad verksamhet gäller kl. 08.00-23.00. Övrig tid debiteras hela
lokalkostnaden hyresgästen.

•

Godkända lokaler är: Hemgården, Folkets park Dalsjöfors, Gingri bygdegårdsförening,
Rångedala bygdegårdsförening, Seglora bygdegårdsförening, DHR:s lokaler på
Ribbingsgården samt Parkhallen. Ytterligare objekt kan tillfälligt läggas till om särskilda
skäl föreligger.

Fördelningsmodell
Kommunen betalar 80 procent av hyran till lokalägaren, dock högst 1 500 kr per tillfälle.
Resterande 20 procent debiteras hyresgästen, undantaget Parkhallen där bidraget betalas direkt till
föreningen.

Driftbidrag till egna lokaler
Klubbstugor och föreningshus har vuxit fram och bidragit till att samhällen har haft
samlingsplatser för många ändamål.
Syfte
Att ge föreningar med egna klubbstugor ett bidrag till drift och mindre underhåll av befintliga
klubbstugor.
Målgrupp
Bidragsberättigade föreningar som har egna klubbstugor.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Lokalen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås Stad.
• Lokalen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
• Etniska föreningar och pensionärsföreningar ska redovisa minst 70 aktiviteter per år.
• Funktionshinder föreningar ska redovisa minst 20 aktiviteter per år.
• Föreningens lokaler ska användas minst 10 timmar i veckan.
• Föreningar måste vara certifierad som Säker och trygg förening.
Fördelningsmodell
Bidrag utgår med ett fast belopp på 300 kronor/m2 enligt tabellen nedan.
Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Driftbidrag för föreningsägda anläggningar
Syfte
Att föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar ska ha möjlighet att driva och
underhålla anläggningarna.
Målgrupp
Föreningar som driver egna idrotts- och friluftsanläggningar.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Anläggningen ska vara godkänd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen och ligga i Borås
Stad.
• Anläggningen skall kunna hyras ut i rimlig omfattning till andra föreningar.
• Föreningar med aktivitetsstöd för barn och ungdomsverksamhet ska ha minst 70
aktiviteter per år.
Fördelningsmodell
Bidraget betalas ut automatiskt varje år av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. För tennishall,
manege och bågskyttehall får man ett grundbidrag på 4 000 kr plus 15 kr/m2, detta gäller även de
lokaler som betecknas som ”Samlingslokaler”, dock ej DHR och Parkhallen. Se mer under
bidraget ”Stöd till samlingslokaler”. För nedanstående utgår ett engångsbelopp varje år enligt
nedan:
Typ av objekt

Bidrag

Typ av objekt

Bidrag

Boulebanor/bana

400 kr

Skyttebanor

2 500 kr

Bågskyttebana (ute)

2 500 kr

Bågskyttebana fält

2 500 kr

Ett extra bidrag till skjutbanor
med tekniska hjälpmedel.
Golfbana/hål

2 500
kr/bana
2 000 kr

Båthamnar

3 000 kr

Gokartbana

8 000 kr

Båtsport/vattenskidanläggning 4 000 kr

Konstsnöspår minst 1 km

20 000 kr

Discgolfbana/hål

400 kr

Motocrossbana

15 000 kr

Elljusspår/km

9 000 kr

Paddock med elbelysning

6 000 kr

Endurobana

3 000 kr

Rallycrossbana

15 000 kr

Fotbollsplan gräs 11-manna

30 000 kr

Tennisbana asfalt

3 000 kr

Fotbollsplan gräs 7-manna

15 000 kr

Tennisbana grus

6 000 kr

Hinderbana/styrketräning

5 000 kr

Tennisbana konstgräs

3 000 kr

Konstgräsplan 11-manna

25 000 kr

Tennisbana paddel

3 000 kr

Stöd till ny, om eller tillbyggnad (Anläggningsbidrag)
Syfte

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av föreningsägd lokal eller
anläggning.

Målgrupp

Alla föreningar som får något kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.

Villkor
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.
• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut.
• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till projekt som
har påbörjats före ansökan.
• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.
Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom hur aktiv
föreningen är.
• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.

Fördelningsmodell
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.
•
•
•

Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr
För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %.
Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.

Stöd till större nybyggnationer (Anläggningslån)
Syfte

Anläggningslånet ska stödja större ny- eller ombyggnationer av fritidsanläggningar och
verksamhetslokaler som kommunen ser som angelägna.
Målgrupp
Alla föreningar kan söka anläggningslån.

Villkor
• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen
•
•
•
•
•

•

senast den 31 maj.
Objektet får inte vara påbörjat innan Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige har
beslutat om bidraget.
Bygget ska vara färdigt och redovisat inom två år från bidragsbeslutet.
Föreningen måste opartiskt och i skälig omfattning samt på skäliga villkor upplåta
lokalen/anläggningen till andra brukare.
Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.
Om ägandet till anläggningen ändras, eller om användningen upphör och inte ersätts av
annan godtagbar fritidsaktivitet, ska hela lånet återbetalas. Annars löper lånet utan ränta
och amortering i 30 år, varefter det avskrivs.
Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess föreningsliv.

Kommunen prioriterar ansökningarna enligt följande kriterier:
- Aktivitetsytor för barn och ungdomar.
- Allmänhetens behov av anläggning/lokal.
- Föreningens verksamhet för barn och ungdomar.
- Föreningens möjlighet att driva anläggningen ekonomiskt.
- Nyttjandegrad
- Jämställdhet/Integration
- Föreningens interna behov av anläggningen, liksom storleken i förhållande till antalet
medlemmar.
- Hänsyn tas också till om föreningen fått bidrag från exempelvis Boverket eller
- Riksidrottsförbundet

Fördelningsmodell
•
•

Anläggningslån är 40 procent av kostnaderna, dock högst av Kommunfullmäktige
beslutat belopp.
Fritids- och folkhälsonämnden fattar beslut i augusti och tillskriver KS förslag på vilka
som ska få stöd. Föreningen får besked senast i december samma år.

Stöd till lika rättigheter och möjligheter
Denna kategori gäller stöd som utgår till organisatoriskt arbete för lika rättigheter och möjligheter
i samhället. Lika rättigheter anknyter i detta sammanhang till FN:s allmänna förklaring och
konventioner om människans rätt att inte i något avseende bli diskriminerad. Huvudsakligen
handlar det om målgrupper som bedöms behöva stöd för sin organisation och för sin
verksamhet, då de på olika sätt bidrar till samhällsnyttan. Verksamheten det handlar om är att
göra sociala insatser, påverka och sprida kunskap samt kamratstödsverksamhet.
Bidragsformer; Stöd till sociala insatser och verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar.

Stöd till sociala insatser
Syfte

Fritids- och folkhälsoförvaltningens bidrag till sociala föreningar är ett riktat stöd till
verksamheter för kommunens invånare. Föreningarnas verksamheter ska ge förutsättningar för
ett brett utbud av frivilligt socialt arbete i öppna former och till mötesplatser för enskilda
människor och för olika grupper.

Målgrupp

Föreningar som har kamratstödjande verksamhet och som utför socialt arbete.
Verksamheten ska avlasta och vara ett komplement till insatser som görs inom individ- och
familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.

Villkor
•
•

Föreningens ska uppfylla de grundläggande kraven (gäller ej kravet på medlemsavgift).
Ansökan ska vara inlämnad till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast den 30
september avseende kommande verksamhetsår. Bidraget söks för ett år i taget.

Fördelningsmodell

Bidragets storlek beslutas varje år av Fritids- och folkhälsonämnden. Kvinnojourens bidrag
baseras på beslut i kommunstyrelsen.

Verksamhetsbidrag funktionshinderföreningar
Syfte
Att stödja föreningar som arbetar för personer med funktionsvariationers rättigheter och
möjligheter i samhället.
Målgrupp
Föreningar vars syfte handlar om att arbeta för personer med funktionsvariationers rättigheter
och möjligheter i samhället.
Villkor
•
•
•
•

Förening ska uppfylla de grundläggande kraven
Varje aktivitet ska bestå av minst fyra deltagare.
Föreningen ska redovisa sina aktiviteter två ggr/år till Fritids- och folkhälsoförvaltningen,
senast 10 januari för höstens verksamhet och senast 10 juli för vårens.
Föreningar som når upp till nedanstående nivåer enligt fördelningsmodellen har rätt till
verksamhetsbidrag.

Fördelningsmodell
Föreningar som redovisar verksamhet enligt kolumnerna nedan beviljas ett verksamhetsbidrag.
Bidraget betalas ut automatiskt två gånger/år och behöver inte aktivt sökas av föreningen.

Nivå
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Antal medlemmar
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Antal aktiviteter
50
75
125
175
225
275
325
375
425

Bidrag
15 000 kr
30 000 kr
45 000 kr
60 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr

Riktade insatser
Riktade insatser är ett bidrag till organisationer i det civila samhället som har beslutats för ett
speciellt ändamål, en speciell insats eller en speciell verksamhet i kommunen. Det kan ha olika
syften, fördelas enligt olika kriterier och är förenat med olika typer av krav när det gäller ansökan,
medfinansiering, redovisning och uppföljning
Bidragsformer; Stöd till nämndens förfogande, Aktiveringsbidrag alt. Inkluderingsbidrag,
orienteringskartor, idéburnas gemensamma organisering, idrottsskola och socialt riktat bidrag.

Riktat bidrag
Det riktade bidraget ger nämnden möjlighet att stödja specifik verksamhet som inte inryms i de
andra reglerna, men som ligger inom nämndens ansvarsområde.

Nämndens förfogande
Syfte
Nämnden kan bevilja ett bidrag till en förening vars ansökan inte stämmer överens med befintliga
stödformer. Nämnden beslutar varje ärende för sig och besluten är inte normgivande.
Målgrupp
Alla föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.
Villkor
•

Nämnden beslutar varje ärende för sig och är inte normgivande.

Fördelningsmodell
I nämndens beslut framgår också fördelningsmodell.

Aktiveringsbidrag/inkluderingsbidrag
Detta stöd avser nå personer som ännu inte är delaktiga i föreningslivet. Förhoppningen är att
stärka möjlighet till inflytande och delaktighet för fler boråsare. Samverkan ses som en
framgångsfaktor för att beredda kompetens. De som befinner sig i ett sammanhang och upplever
att de kan vara med och påverka mår också bättre. Bidraget ges som ett tillfälligt stöd.

Syfte
Bidraget syftar till att stödja föreningar att genomföra aktiverande och/eller inkluderande insatser
för grupper av människor som riskerar att hamna i eller redan befinner sig i utanförskap eller
isolering. En prioriterad grupp är äldre ensamma människor. Målsättningen är en ökad mångfald i
föreningarnas ordinarie verksamhet.

Målgrupp
Föreningar som uppfyller de grundläggande kraven.

Villkor
•
•
•
•
•
•
•

Initiativet ska vara nytt och rikta sig till nya målgrupper.
Stödet riktar sig inte till redan föreningsaktiva.
Verksamheten ska vara öppen för alla och tydligt kommunicerad.
Bidraget ska redovisas senast 6 månader efter beslutet meddelats.
Projekt som syftar till samverkan/samarbete prioriteras
Insatserna kan vara del av löpande verksamhet men ska ha ett preciserat mål, ett tydligt
start- och slutdatum samt ha en fastställd budget/kostnadsberäkning.
Ansökan görs löpande under året och söks i förhand.

Fördelningsmodell
Bidrag utgår med max 10 000 kr. Bidrag lämnas inte till summor under 2 000 kr.

Orienteringskartor
Syfte
Att underlätta för föreningarna att underhålla befintliga kartor samt producera nya.
Målgrupp
Föreningar som har orientering som verksamhet
Villkor
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Kartan ska finnas med i orienteringsföreningarnas sammanslutning för kartproduktion
Kartan ska vara färdigritad och redovisad senast två år efter beviljad ansökan
Karta som färdigställts med föreningsstöd ska i rimlig omfattning upplåtas till andra
orienteringsföreningar och Borås Stad utan kostnad.

Fördelningsmodell
•

Bidraget är 8 250 kr/km2 för ny-ritning av karta och 4 000 kr/km2 för revidering.

Idéburnas gemensamma organisering
Syfte
I Överenskommelsen framgår bland annat att ”Staden tar tillvara de idéburnas erfarenheter och
särskilda kvaliteter och visar respekt för deras självständighet och oberoende”. Borås Stads
ekonomiska stöd till det civila samhället ska utgå från tillit och följas upp utifrån
Överenskommelsen principer om självständighet och oberoende, dialog, kvalitet, långsiktighet,
öppenhet och insyn. Att föreningar samordnar och organiserar sig är viktigt för att de skall kunna
stödja varandras utveckling. Idéburnas gemensamma organisering är också viktigt för samtalet
med staden.
Målgrupp
De idéburna organisationerna
Villkor
• Undertecknad Överenskommelse med Borås Stad

Fördelningsmodell
Maxbelopp är 10 000 kr och motsvarar stöd till en förstudie kring IOP eller annan driftsform
med Borås Stad.

Socialt riktat stöd till ungdomsverksamhet
Förutsättningarna för att bedriva föreningsaktiviteter skiljer sig mellan olika områden. Det finns
ofta inte samma möjligheter till inkomster och vuxenstöd i områden som definieras som socialt
utsatta områden. Det riktade bidraget skall kompensera och stödja utveckling i föreningar som
verkar i områden som räknas som socialt utsatta.
Syfte
Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen har utöver vad som är normalt. Exempel
på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar,
ledarutbildning för föräldrar och i övrigt medel för att främja jämlika förhållanden. Det kan även
vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta områden.
Målgrupp
Bidraget ska stödja de föreningar som har godkänd verksamhet för barn och ungdomar 7 – 25 år
i socialt utsatta områden som definieras i Borås Stads välfärdsbokslut.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
• Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans
med kostnadsberäkning.
• Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag.
• Bidraget avser kommande verksamhetsår.
• Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret.
Fördelningsmodell
•
•

Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr.
Fritids- och Folkhälsonämnden beslutar om bidraget.

Idrottsskola
Föreningar som tar emot Idrottsskola bidrar till att barn får prova idrotter och får en bra start på
ett aktivt liv. Idrottsskolans deltagare är inte medlemmar i föreningen, men föreningen får ändå
tillgodoräkna sig de grupper som besöker dem och få bidrag för dessa tillfällen.
Syfte:
Ge förutsättningar till föreningar att ta emot Idrottsskola
Målgrupp
Idrottsföreningar
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
•

Gruppernas ledare för närvaro i anslutning till tillfället.

Fördelningsmodell
• Förening som tar emot grupp får 450 kr/tillfälle.
•

Bidraget betalas ut två gånger per år.

Stöd till ungas egen organisering
Staden vill stödja ungas egen organisering och initiativ där unga väljer att organisera sig
tillsammans och/eller att göra något tillsammans med andra ungdomar.
Föreningsformen är ett alternativ för de unga som vill organisera sig utifrån en mer formell och
representativ demokrati. Ett annat alternativ för unga är att inte organisera sig i en föreningsform
men ändå bedriva en verksamhet som är öppen för alla. Staden tycker att båda delar är viktigt.
Bidragsformer; Projektpeng och Stöd till politiska ungdomsorganisationer.

Projektpeng
Syfte
Att stödja tillfälliga projekt som genomförs av unga för unga.
Målgrupp
Ungdomsföreningar och privatpersoner (10-25 år) som vill skapa fritids och/eller hälsorelaterade
projekt.
Villkor
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ansökan sker löpande och i samverkan med Öppen ungdomsverksamhet.
Att ni som ungdomar är aktiva i planering, genomförande och uppföljning av projektet är
en förutsättning för att söka pengar.
Att er aktivitet riktar sig till flera ungdomar i området. Ju fler som gynnas, desto större
chans att er ansökan blir beviljad.
Ni ska tydligt förklara varför projektet ska genomföras.
Om projektet riktas till en specifik grupp måste ni tydligt motivera varför.
Renodlade nöjesaktiviteter till exempel biobesök, paintball och så vidare som inte kräver
någon större planering eller förarbete kommer inte beviljas.
Projekt som inspirerar till fler ungdomsproducerade aktiviteter i området ser vi som något
positivt.
Syftet med projektet får inte vara att tjäna pengar. Projekt får ha som delaktivitet att samla
in pengar för att bekosta en större öppen aktivitet.
Samma personer/grupp får inte söka för samma projekt igen.
Man kan inte ansöka om nya pengar om man inte lämnat in redovisning av projekt.

Fördelningsmodell
• Varje projekt är unikt och bedöms tillsammans med handledare från Öppen
ungdomsverksamhet. Bidraget är max 3 000 kr

Stöd till politiska ungdomsorganisationer
Syfte
Bidraget ska stimulera ungdomar till ett politiskt engagemang.
Målgrupp
Politiska ungdomsföreningar vars moderpartier finns representerade i Kommunfullmäktige.
Villkor
•
•
•

Föreningarna ska lämna en kort redogörelse över hur tidigare bidrag har använts.
Politiska ungdomsföreningar kan inte söka andra bidrag från Fritids- och
folkhälsonämnden samt Kulturnämnden.
Ansökan ska vara inlämnad före den 31 maj.

Fördelningsmodell
Grundbidrag
• Varje förening som redovisar 10-20 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ett grundbidrag
på 0,15 GN.
• Varje förening som redovisar 21-40 medlemmar mellan 14-25 år erhåller ytterligare ett
grundbidrag på 0,15 GN.
Bidrag per fullmäktigemandat
• Förening/krets eller samarbetsorganisation som har minst 40 bidragsberättigade
medlemmar
• Mellan 14-25 år erhåller 0,15 GN per fullmäktigemandat/år, som moderpartiet har i
fullmäktige.
• Även om det finns flera föreningar inom samma riksförbund som uppnår 40
bidragsberättigade medlemmar utbetalas endast ett bidrag per riksförbund.
• GN = 52 141 kr (2015)

Stöd till utveckling av föreningsverksamhet
Staden stödjer folkbildningen. I takt med att samhället förändras behöver även föreningslivet
förändras och utvecklas. Borås Stad erbjuder och stödjer föreningar som certifieras sig till en
Säker och trygg förening.
Bidragsformer; Startbidrag och Stöd till utveckling av Säker och trygg förening.

Startbidrag
Syfte
Startbidraget är avsett att stödja nybildande av förening som enligt Borås Stad klassats som
bidragsgrundad verksamhet.
Villkor
• Uppfylla de grundläggande kraven
• Föreningen ska ha minst 15 bidragsberättigade medlemmar.
• Föreningen kan lämna in ansökan om startbidrag så snart föreningen är bildad och
uppfyller kraven om bidragsgrundad verksamhet.
• Till ansökan ska bifogas: föreningens stadgar, protokoll från första sammanträdet, intyg
att föreningen har eget plus- eller bankgiro, organisationsnummer samt förteckning över
styrelsens medlemmar.
• Beviljat startbidrag innebär inte automatiskt att föreningen är godkänd för alla bidrag från
Borås Stad. När föreningen har redovisat ett års verksamhet avgörs om föreningen ska
omfattas av Borås Stads övriga bidrag.
Fördelningsmodell
Ett engångsbelopp utgår med 5 000 kr.

Stöd till utveckling av föreningar (Säker och trygg förening)
Syfte
Borås Stad stödjer föreningar som certifierat sig enligt konceptet Säker och trygg förening.
Genom certifieringen får föreningarna ett säkerhetstänkande i föreningslivet och på så sätt kan de
minimera risker.

Målgrupp
•

Alla föreningar

Villkor
•
•
•
•
•

Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven
Certifiering sker en gång om året, där fem parametrar följs upp enligt separat bilaga för
Säker och trygg förening.
Ansökan sker på separat blankett och lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen när
alla punkter i certifieringsmallen är ifyllda senast den 31 augusti.
Återcertifiering sker vartannat år då senast den 30 september.
Om föreningen inte återcertifierar sig uteblir bidraget.

Fördelningsmodell
Föreningar med egna lokaler får 10 000 kr vid certifieringstillfället och därefter 6 000 kr per år.
Föreningar som hyr lokaler får 7 500 kr vid certifieringstillfället och därefter 4 000 kr per år.
För övriga föreningar som certifierades sig är bidraget 5 000 kr vid certifieringstillfället och
därefter 2 000 kr per år.

Stöd till evenemang
Bidragsformer; Arrangörsbidrag

Arrangörsbidrag
Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om stora och små
arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv som i samarbete
med staden genomfört lyckade evenemang.
Syfte
Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna genomföras.
Målgrupp
Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.
Villkor
• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.
• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader före
evenemanget.
• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.
Bedömningskriterier
En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare samt
nivå/status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.

Nya bidragsregler Fritids- och folkhälsonämnden
Förändringar
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar föreslås ändras från 6-20 år till
7-25 år.
Den bidragsberättigade åldern för Funktionshinderföreningar och etniska föreningar höjs från 6
år till 7 år och ingen övre åldersgräns finns.
Grundbidraget föreslås bli 100 kr/bidragsberättigad medlem för alla föreningar (barn- och
ungdomsföreningar har idag 150 kr/medlem, pensionärer 60 kr/medlem och etniska föreningar
50 kr/medlem). Funktionshinderföreningar påverkas inte då de redan har 100 kr/medlem).
Antalet deltagare för godkänd aktivitet för barn- och ungdomsföreningar ändras från fem till tre.
Aktivitetsstödet sänks från 25 kr till 20 kr/grupp och från 8,50 kr till 7,50 kr/deltagare för att
helheten i förslaget ska inrymmas i nuvarande bidragsram.
Ansökningsperioden för aktivitetsstödet ändras till den 25/2 respektive 25/8 från dagens 15/2
respektive 15/8.
Läxläsning och hemspråksundervisning föreslås inte längre vara bidragsberättigad aktivitet.
Föreningar hänvisas söka statsbidrag istället.
Föreningar med egna klubbstugor/föreningshus föreslås få ett fast driftbidrag på 300 kr/m2
istället för dagens lokalbidrag. Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad
ålder enligt tabell 1 (se nedan).
Föreningar som hyr lokaler föreslås få ett lokalbidrag på max 600 kr/m2. (Idag har barn- och
ungdomsföreningar och etniska föreningar 400 kr/m2, funktionshinderföreningar 850 kr/m2.
Pensionärsföreningar som hyr lokaler i Träffpunkt Simonsland har 90 % av kostnaden och några
pensionärsföreningar som förut tillhört de gamla kommundelsförvaltningarna har 100 % bidrag.
Bidragsytan anpassas till antalet medlemmar i bidragsberättigad ålder enligt tabell 1 (se nedan).
De lokaler som idag benämns som samlingslokaler får ett driftstöd på 4 000 kr + 15 kr/m2 varje
år om lokalen uppfyller villkoren för samlingslokal.
Alla lokaler som Borås Stad ger bidrag till ska utnyttjas minst 10 timmar/vecka.
Eget arbete värderas till 100 kr/tim. vid ansökan om anläggningsbidrag eller anläggningslån.
Antalet nivåer i verksamhetsbidraget utökas från nio till 15 enligt tabell 2 (se nedan).
Nytt bidrag; Aktiverings och/eller inkluderingsbidrag
Nytt bidrag; Idéburnas gemensamma organisering
Aktivitetsstöd till föreningar som tar emot Idrottsskolan tas bort, istället höjs grundersättningen
till från 250 kr till 450 kr/tillfälle.
Tillagt i bestämmelserna är Öppen ungdomsverksamhets ”Projektpeng”.
Startbidrag till nybildade godkända föreningar har höjts från 3 000 kr till 5 000 kr.

Tabell 1.

Bidragsgrundande medlemmar, antal
15-50
51-100
101-150
151-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-

Bidragsyta, m2
50
90
110
130
150
170
190
210
250
300

Tabell 2.
Nivå

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medlemmar 7-25 år

25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
400
500
600

Aktiviteter

150
200
250
350
450
550
700
850
1 000
1 250
1 400
1 550
1 700
1 850
2 000

Bidrag

10 000 kr
22 500 kr
35 000 kr
50 000 kr
75 000 kr
100 000 kr
125 000 kr
150 000 kr
175 000 kr
200 000 kr
225 000 kr
250 000 kr
300 000 kr
325 000 kr
350 000 kr
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Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden,
från och med år 2020
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner förslaget till nya
bidragsbestämmelser och sänder det på remiss till berörda föreningar och
instanser.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden gav 2017 förvaltningen i uppdrag att se över
nuvarande bidragsbestämmelser för att modernisera och anpassa
bestämmelserna till ett modernt bidragssystem inom nuvarande budget.
Ärendet i sin helhet
Nuvarande bidragssystem bygger på den senaste stora bidragsutredningen som
genomfördes 1996. Sedan dess har man ”lappat och lagat” i takt med
föreningarnas önskemål eller helt enkelt för att systemet varit alltför trögt.
Ambitionsnivån har varit att hitta ett gemensamt bidragsystem som passar över
alla förvaltningar, exempelvis Kulturförvaltningens föreningar och
Stadsledningskansliets bidrag till Lokal utveckling. I nuläget har vi inte nått ända
fram med detta, men ambitionen kvarstår och arbetet kommer fortlöpa under
året.
Förslaget till nytt bidragssystem bygger på ett omvänt tankesätt där vi utgår från
vilket stöd föreningarna är i behov av snarare än vilken föreningskategori man
tillhör. I det sammanhanget har det blivit naturligt att slå samman några bidrag
och utjämna vissa skillnader mellan olika kategorier av föreningar.
Den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsverksamhet var under
åren 1996-2013 4-20 år. 2013 höjdes den undre åldersgränsen till 6 år, således
blev den nya åldern 6-20 år som är den nuvarande bidragsberättigade åldern. I
det nya bidragssystemet föreslås en ändrad ålder för bidragsberättigad barn- och
ungdomsverksamhet till 7-25 år. Ändringen föreslås dels för att underlätta för
idrottsföreningarna (Riksidrottsförbundets bidragsålder är 7-25 år) men till
största delen för att vi vill påverka föreningarna att inte börja allt för tidigt med
organiserad verksamhet och samtidigt ge incitament för att påverka till ett
längre idrottande, därav den högre åldern 25 år.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Till följd av de organisationsförändringar som staden gjort (från Kommundelar
till Stadsdelar och nu senast till fackförvaltningar) så har vissa bidrag ärvts av
den senare organisationen. Vid den senaste omorganisationen 2017 följde
således lokalbidragen för pensionärsföreningar med från
Stadsdelsförvaltningarna till Vård- och äldreförvaltningen och vid årsskiftet
2019 till Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Under denna period har
Träffpunkt Simonsland, med införandet av lokalbidrag till pensionärsföreningar
i huset, blivit den naturliga mötesplatsen för många av våra
pensionärsorganisationer. Det visar sig nu att lokalstödet till de olika
pensionärsföreningarna ser väldigt olika ut beroende på var i staden man har sin
lokal och det har sin naturliga förklaring i att stadens organisation har
förändrats. Därför föreslås nu att allt lokalstöd likställs oberoende typ av
förening samt lokalens läge.
Beslutsunderlag
1. Missiv – Nya bidragsregler för Fritids- och folkhälsonämnden, från och med
år 2020
2. Förslag nya bidragsregler 2020
3. Ändringar i korthet
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samverkat med Föreningsrådet i Borås
som representerar civilsamhället, Grundskoleförvaltningen om statsbidrag till
läxläsning och hemspråksundervisning, Vård- och äldreförvaltningen om
lokalbidrag till pensionärsföreningar, Sociala omsorgsnämnden om stöd till
sociala föreningar samt Stadsledningskansliet om medel för Lokal utveckling.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har också samverkat direkt med
civilsamhället genom föreläsningar och workshops.
Remissförfarandet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att bjuda in till informationsmöten
under remisstiden, i maj och augusti månad, för att informera och svara på
eventuella frågor och konsekvenser av det nya bidragssystemet. Remissvar ska
vara inlämnat senast 31 augusti 2019.
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Stöd till Kulturföreningar
De båda presidierna för Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden är
överens om att stödet till kulturföreningarna, på sikt, bör ingå i motsvarande
bidragssystem, och ges samma förutsättningar som övriga föreningar i Borås.
Arbetet med att anpassa nuvarande stöd till kulturföreningarna till det nya
bidragssystemet kan implementeras till 2021.
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och kommunala bolag
2. Föreningar och organisationer i Borås Stad

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

FÖRENINGSBOKSLUT 2018

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Inledning
Borås Stad har ett rikt föreningsliv som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Det finns till och med de
som hävdar att den svenska demokratin har rötter i föreningslivet och att föreningslivet
fortfarande utgör en bas för demokratins funktion (Vogel, Amnå, Munk och Häll, 2003,
Föreningslivet i Sverige - välfärd, socialt kapital och demokratiskola). Föreningslivet spelar också
en väsentlig roll som mötesplats där deltagarna kan finna ett socialt sammanhang i vardagen och
bidrar därmed till vår välfärd.
Föreningsbokslutet bygger på siffror som föreningarna själva har redovisat via sina årshandlingar
beslutade av årsmötet (där inget annat anges). Med dagens digitala redovisningsinstrument kan
man över tid mäta och jämföra dessa siffror. Det kan ge oss antingen klara eller subtila
antydningar om vad nästa steg bör bli eller var nästa satsning ska ske.
Bokslutet är en ögonblicksbild över hur det ser ut idag. Föreningslivet är föränderligt och ser inte
likadant ut dag för dag. Det speglar de utmaningar som samhället ger oss och förändringar sker
men en ökad hastighet. Men detta är ett bokslut som ska ses som en gemensam utgångspunkt när
vi pratar och diskuterar Föreningslivet i Borås.

MEDLEMMAR

Fritids- och folkhälsonämnden ger varje år ut närmare 40 miljoner kronor i bidrag till
föreningslivet. Bidragen i sig är könsneutrala. Mest pengar går till föreningar som bedriver barnoch ungdomsverksamhet (ca 70 %). Dessa föreningar står för 72 % av medlemskapen. Totalt sett
är föreningslivet jämställt (se tabell 1) men det finns stora skillnader mellan och inom varje
kategori (se tabell 2). Det redovisas totalt ca 68 000 medlemskap i Borås 2018, en siffra som är
ganska stabil under hela 2000-talet.
Tabell 1: Fördelning totalt antal medlemskap i Borås 2018

Medlemmar totalt

Män; 51%

Kvinnor; 49%

Kvinnor

Män

Tabell 2: Fördelning medlemskap per föreningskategori

Ungdomsför.

Män
56%

Kvinnor

Kvinnor
44%

Män

Seniorföreningar

Män
32%

Kvinnor

Kvinnor
68%

Män

Funktionshinder

Män
39%

Kvinnor

Kvinnor
61%

Män

Etniska

Män
48%

Kvinnor

Kvinnor
52%

Män

ANTAL FÖRENINGAR OCH MEDLEMMAR
Att vara delaktig i en förening är hälsofrämjande på flera sätt. Det ger en inblick i demokrati och
ett starkare socialt nätverk. Föreningslivet erbjuder också stimulerande och utvecklande
aktiviteter där man kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål.
Tabell 3: Antal medlemskap per föreningskategori
Föreningskategori

Antal

Idrottsföreningar*
109
Seniorföreningar
25
Etniska föreningar
21
Funktionshinderföreningar 22
Samfund
23
Scoutföreningar
10
Nykterhetsföreningar*
6
Övriga föreningar*
16
Totalt
247

Medlemskap
42 129
9 148
5 521
4 296
3 780
581
200
1 979
67 620

* = Bidragsberättigade medlemmar är i åldern 6-20 år.

Bidragsberättigade
medlemmar
18 166
9 148
5 521
4 296
1 654
322
184
952
31 091

Ungdomsföreningarna är den största kategorin sett till både medlemmar och beviljade medel.
Här ingår bland annat idrotten som redovisar hela 42 000 medlemskap och utgör ca 77 % av kategorin
ungdomsföreningar. Ca 27,5 milj. kr (69 %) av totalt 39,7 milj. kr återfinns i dessa föreningar. Andelen
pojkar och flickor som är bidragsberättigade (6-20 år) har samma fördelning som totalt, alltså 57 %
pojkar och 43 % flickor.
Seniorföreningarna är den näst största medlemskategorin med drygt 9 100 medlemskap. Under åren
2008-2016 låg medlemsantalet stadigt på ca 10 500, därefter har både medlemsantalet och antalet
föreningar sjunkit något. Funktionshinderföreningarna redovisar ca 4 300 medlemskap och är stabila på
den nivån sedan några år tillbaka. De etniska föreningarna ökar något i takt med att det bildats några
nya föreningar.
Typ av idrott

Antal
Flickor Procent
förenin 6-20 år
gar
Fotboll
23
2287
(24 %)
Gymnastik
9
1154
(62 %)
Friidrott
1
983
(54 %)
Simning
2
816
(52 %)
Innebandy
8
337
(23 %)
Kamp- och kraftsporter**
14
356
(31 %)
Ridning
4
442
(95 %)
Konståkning
2
356
(79 %)
Ishockey
1
0
(0 %)
Basket
1
128
(36 %)
Handboll
2
38
(42 %)
*Här ingår Friskis & Svettis medlemmar i åldern 6-20 år, totalt 1402.
**T.ex. Aikido, brottning, boxning, Judo, Kung Fu, Rugby, Karate etc.

Pojkar Procent
6-20 år
7243
702
836
880
1129
800
24
94
412
232
53

(76 %)
(38 %)
(46 %)
(48 %)
(77 %)
(69 %)
(5 %)
(21 %)
(100 %)
(64 %)
(58 %)

Totalt antal
pojkar/flickor
6-20 år
9 530
1 856
1 819*
1 696
1 466
1 156
466
450
412
360
91

Statistiken visar att fotboll, innebandy och ishockey har en mycket stor majoritet av pojkar i
verksamheten, medan ridsport och konståkning tvärtom har en stor majoritet av flickor. Friidrott,
simning, basket och handboll har nästan helt jämn könsfördelning. *Dock ska man komma ihåg
att en del av verksamheten som registreras inom friidrotten består av lokalföreningar inom Friskis
& Svettis.
Gymnastik, konståkning och flera asiatiska kampsporter har haft kraftiga ökningar i verksamhet
under några år i Sverige. Noterbart är att samtliga är individuella idrotter. Flera traditionella
lagidrotter minskar. Mest minskar boxning, bordtennis och ridsport. Noterbart är att boxningen
ökar i Borås.
AKTIVITETER OCH VERKSAMHET
Av de drygt 68 000 aktiviteter som genomfördes under 2018 stod barn- och
ungdomsföreningarna för ca 62 000. Idrotten i sin tur stod för drygt 54 000 aktiviteter, eller 79 %
av det totala antalet. Idrotten i det här sammanhanget är väldigt stor och tar mycket
uppmärksamhet. Tabell 4 visar de tio största idrottsföreningarna och fördelningen mellan flickor
och pojkar 7-25 år. Tabellen antyder att lagidrotten tenderar att locka fler pojkar medan den
individuella idrotten lockar fler flickor. Tabell 5 visar hur många deltagartillfällen som redovisas
inom respektive idrott. Fotbollen är överlägset störst, men det intressanta är att enbart
flickfotbollen är större än nästkommande idrott totalt.
Tabell 4: Fördelning av deltagartillfällen mellan de 10 största idrotterna i Borås.

10 största idrotterna i Borås
pojkar/flickor 2018
120,00%
100,00%
80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%

Flickor

Pojkar

Tabell 5: Antal deltagartillfällen totalt per idrott.

Största idrotterna i Borås pojkar/flickor
Deltagartillfällen 2018
300000
250000
200000
150000
100000
50000
0

Flickor

Pojkar

STYRELSE
Styrelsens sammansättning är viktig ur flera aspekter. Dels ur ett jämlikhets- och
jämställdhetsperspektiv men också ur ett demokratiskt perspektiv. Generellt sett är det fler män
än kvinnor i styrelsen men det finns också här stora variationer. I funktionshinderföreningarna
och i seniorföreningarna har styrelserna fler kvinnor än män, men det är männen som dominerar
som ordförande. I de etniska föreningarna, som totalt sett har fler kvinnor än män som
medlemmar, dominerar männen både i styrelserna och som ordförande. I tabell 6 visas
fördelningen mellan män och kvinnor i styrelserna i Borås under 2018. 7 av 10 ordförande är en
man och endast 4 av 10 styrelseledamöter är en kvinna.

Styrelsemedlemmar och ordförandeskap i alla
föreningar i Borås 2018
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Styrelsemedlemmar

Ordförande
Män

Kvinnor

Jämställdhet och könsuppdelning i föreningarnas styrelser

Männen deltar aktivare än kvinnor. De har oftare förtroendeuppdrag och talar oftare på möten
och påverkar beslut. Det gäller särskilt män mellan 45 och 64 år. Å andra sidan minskar nu
männens deltagande mer än kvinnornas. Jämställdheten ökar när män i ökad utsträckning väljer
att inte organisera sig i föreningar längre. Det gäller emellertid bara på ett allmänt plan. Ser vi på
vilka föreningar som män respektive kvinnor är med i så blir föreningslivets könsuppdelning
uppenbar. Kvinnornas föreningsengagemang vetter åt omsorg, kultur, religion och solidaritet. De
är överrepresenterade i humanitära organisationer, patientorganisationer, föräldraföreningar,
konsumentkooperation samt i religiösa organisationer. Männen dominerar däremot inom
livsstilsorganisationer som motorklubbar, idrottsföreningar, hobbyföreningar och frivilliga
försvarsorganisationer, men också inom politiska partier, ordenssällskap, och aktieägarföreningar,
med koppling till ekonomiskt och politiskt inflytande. Källa: SCB, Statistiska Centralbyrån

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-05-14
Hans Andersson
Handläggare
033 357376

1(1)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
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Föreningsbokslut för Fritids- och folkhälsonämnden
2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner föreningsbokslutet och skickar det
vidare till Kommunstyrelsen för kännedom.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit fram ett material som baserar sig
på föreningarnas egna redovisade uppgifter om verksamhet och medlemmar
uppdelat på kön. Materialet är tänkt att användas som en gemensam plattform
när vi pratar om hur jämställt föreningslivet i Borås är. Det kommer också att
användas i utbildningssyfte gentemot föreningslivet och kompletteras med fakta
från Välfärdsbokslutet.
Beslutsunderlag
1. Föreningsbokslut 2018
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00092 3.6.7.2

Ansökan från Ungdoms utvecklingscentrum i Borås om
att bli en bidragsberättigad förening
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att avslå föreningens ansökan om
att bli en bidragsberättigad förening.
Ärendet i sin helhet
Föreningen ”Ungdom utvecklingscentrum i Borås” har lämnat in en ansökan
om att bli registrerad som bidragsberättigad förening. Föreningen hyr en lokal
på Norrby, för vilkens hyra de önskar erhålla bidrag. Ett flertal diskussioner har
förekommit mellan företrädare för föreningen och tjänstepersoner på Fritidsoch folkhälsoförvaltningen, där försök har gjort att utröna vilken verksamhet
föreningen avser att bedriva för att kunna bedöma om föreningen är en
förening som kan få bidrag. Föreningen är en typ av ”neutral” förening på
Norrby dit alla kan söka sig, oavsett klantillhörighet, nationalitet, religion eller
annan tillhörighet.
Trots flertalet frågor har det inte gått att utröna vad föreningen ska syssla med
för verksamhet annat än att den är mångkulturell och att den ska bedriva arbete
med integration, vägledning, utbildning och samhällsinformation i Sverige. På
uttryckliga frågor anger företrädare för föreningen att föreningen inte är en
sådan förening som ger läxhjälp och hemspråksundervisning. Hur
verksamheten ska bedrivas annat än att ungdomar kan träffas i den förhyrda
lokalen, har inte gått att få fram.
Efter ett muntligt besked om att föreningen inte uppfyller kraven för att bli
bidragsberättigad har företrädarna vänt sig till ett juridiskt ombud, som har
framfört önskemål om ett skriftligt beslut med anvisning om hur sådant kan
överklagas.
Kommunfullmäktige har antagit regler med bidragsbestämmelser för bland
annat ungdomsföreningar i beslut den 19 mars 2009 med ändringar den 20
december 2012 och den 28 januari 2016. Den senaste ändringen gäller från och
med den 1 januari 2016. Enligt regelverket ska förening som blir registrerad
som bidragsberättigad bland annat vara godkänd av Fritids- och
folkhälsonämnden samt ha verksamhet som också godkänts av nämnden. Vissa
föreningar anges särskilt som icke bidragsberättigade. Det är ekonomiska
föreningar, fackliga föreningar, skol- och föräldraföreningar,
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korporationsföreningar samt gillen och kamratföreningar. För
ungdomsföreningar anges specifikt att bidrag kan utgå till föreningsverksamhet.
Sådan förening kan, utöver grundbidraget, erhålla såväl lokalbidrag som
aktivitetsbidrag. Båda dessa bidrag förutsätter att föreningen har visst antal
godkända aktiviteter under året, där varje aktivitet ska uppfylla ett antal krav för
att vara godkänd, bland annat viss minsta andel deltagare i rätt ålder, att
aktiviteten ska vara under minst 60 minuter och att den är ledarledd. För
invandrarföreningar anges att dessa kan erhålla bidrag för att stödja deras
verksamhet med att dels bevara och utveckla ursprungslandets kultur och seder,
dels främja kontakten med svenskar och svenskt samhällsliv.
Syftet med att stödja ungdomsföreningar är att de ska få bidrag för att kunna
bedriva sin verksamhet, som kan vara till exempel idrott, scouting eller
nykterhetsarbete. För invandrarföreningar är syftet att de ska kunna bedriva
verksamhet med bevarande av ursprungslandets kultur och seder samt att de
ska kunna bedriva verksamhet för att främja kontakten med svenskar och
svenskt samhällsliv. Verksamheten ska bedrivas i aktiv form med angivna
ändamål. En förening som har till ändamål att främja integration, vägledning,
utbildning och samhällsinformation i Sverige enbart genom att träffas i en lokal,
uppfyller inte kraven för att vara bidragsberättigad.
Företrädare för ”Ungdom utvecklingscentrum i Borås” har trots upprepade
frågor inte kunna ange någon annan verksamhet i föreningen än att ungdomar
träffas i den förhyrda lokalen på Norrby och att de där kan diskutera frågor
med andra besökare. Föreningens verksamhet kan därför närmast betraktas
som en mötesplats för vilken föreningsbidrag inte kan erhållas enligt
kommunens regler för sådant bidrag.
Tjänstepersoner på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har erbjudit ”Ungdom
utvecklingscentrum i Borås” att ta del av Mötesplats Norrbyhuset som kan
erbjuda motsvarande verksamhet, samt att de har möjlighet att kostnadsfritt få
låna lokalen på exempelvis söndagar, då Mötesplatsen är stängd, för ”egen”
verksamhet.
Föreningsbidrag till bland annat ungdoms- och invandrarföreningar är frivillig
kommunal verksamhet. Beslut om att bevilja eller att avslå ansökan om sådant
bidrag eller om registrering för bidrag kan därför enbart överklagas genom
laglighetsprövning enligt Kommunallagen. Samtliga kommuninvånare kan klaga
till förvaltningsrätten på beslutets laglighet. Hur överklagandet går till anges på
kommunens hemsida med länk från den digitala anslagstavlan, som kan nås via
startsidan. Där anges följande: ”Ett beslut kan upphävas om det tillkommit på
ett felaktigt sätt, strider mot lag, överskrider kommunens befogenheter eller
gäller något som inte är en kommunal angelägenhet. Det är alltså inte möjligt att
få ett beslut upphävt för att du anser att det är olämpligt. Förvaltningsrätten kan
bara upphäva ett beslut, inte sätta ett annat i dess ställe.”
”Ungdom utvecklingscentrum i Borås” har inte visat att de avser att bedriva
sådan aktiv verksamhet som kan medföra rätt till bidrag, varken som ungdomseller invandrarförening.
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Beslutsunderlag
1. Föreningens stadgar och verksamhetsbeskrivning
Beslutet expedieras till
1. maahir.cusmaancumar@ri.se
2. magnus.gabrielsson@advokaternahge.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0

Boråshallen – ny evenemangsarena!
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden att
prioritera tillgänglighetsarbetet i Boråshallen samt teckna ett arrendeavtal med
Borås Basket om ett nytt kök- med tillhörande serveringsdel i anslutning till
läktaren i Boråshallen.
Fritids- och folkhälsonämnden begär hos Kommunstyrelsen att uppdraget om
en ny evenemangshall ska avslutas i samband med investeringen i Boråshallen.
Sammanfattning
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en
serveringsdel i Boråshallen.
Borås Basket har skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar
arrangemang i hallen.
Fritids- och folkhälsonämnden såg positivt på Borås Baskets initiativ och gav
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som fick i uppdrag att utreda
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens
önskan till mötes.
Arbetsgruppens konkreta förslag är att teckna ett arrendeavtal med Borås
Basket om tillbyggnaden av ett kök- och serveringsdel i anslutning till
Boråshallen och på en begränsad del av läktaren. Borås Basket finansierar tilloch ombyggnaden. Föreningen tecknar ett hyresavtal med en restauratör som
godkänns av Lokalförsörjningsnämnden. Borås Basket tecknar också ett
hyresavtal med Fritids- och folkhälsonämnden, där Fritids- och
folkhälsoförvaltningen i sin tur kan hyra ut kök- och serveringsdel till andra
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föreningar och arrangörer i Boråshallen, när inte restauratören har verksamhet i
hallen. Konceptet bygger på samma principer som Borås Arena.
Parallellt med Borås Baskets investering tar Borås Stad ansvar för arbetet med
tillgänglighet och logistik i hallen, utgångspunkt är den förstudie som
färdigställdes 2016. Prioritet i arbetet är toaletter och hiss i anslutning till
läktaren och dess nya kök- och serveringsdel.
Evenemangsarena i Borås
Sammantaget ger detta Borås Stad en unik möjlighet att få en arena som kan
likställas med en evenemangsarena, här kan du fika och äta i direkt anslutning
till spelplanen och arrangörer får en betydligt bättre logistiklösning i samband
med sitt evenemang.
Publikkapaciteten kan, beroende på vilket evenemang vi har, uppgå till ca 3 000
personer. Det motsvarar inte visionen om 4-5 000 åskådare, men är till sin
lösning och kostnad unik i sitt sammanhang.
I vårt uppdrag kring att skapa en ny evenemangsarena i Borås, har vi
tillsammans med IF Elfsborg och Borås Basket utrett ett antal olika förslag.
Bland annat har vi studerat en helt ny evenemangsarena, som har dockats ihop
med Borås Arena som en möjlighet och med Boråshallen som ett annat
alternativ. Båda förslagen är av olika anledningar inte längre aktuella. Det nu
liggande förslaget är det mest realistiska, sett ur ett hållbarhetsperspektiv.
Uppdraget till Fritids- och folkhälsonämnden om en ny evenemangsarena bör
avslutas och arbetet med en eventuell framtida evenemangsarena bör naturligt
ingå i det långsiktiga strategiska arbetet för Borås.
Beslutsunderlag
1. Borås Baskets presentation
2. Borås Baskets förslag till- och ombyggnad.
Samverkan
Ärendet har i ett tidigt skede diskuterats med berörda kommunalråd för Fritidsoch folkhälsonämndens ansvarsområde.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Kommunstyrelsen
3. Borås Basket

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

Detaljplanering
den 15 april 2019 13:13
Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås
Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium;
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium;
Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden
Diarium; Lantmäteri; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund;
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden
Diarium; Tom Andersson; Tony Bergsten; mannedona74@gmail.com;
Mohamed Mohamed; vaino.osthult@gmail.com; ida.legnemark@gmail.com;
sonjaoj@yahoo.se; karin.a.arvidsson@hotmail.com;
piaulvegarde@hotmail.com; anne_andersson@live.se;
piaulvegarde@hotmail.com; info@norrbyif.se; qasim-najafi@hotmail.com;
'Borås Tidning'; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium;
'Handikappföreningarnas samorganisation (info@hsoboras.se)';
'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; Lokalförsörjningsnämnden Diarium;
Borås Parkerings AB; 'Trafikverket'; info@sib.hb.se; Ungdomsrådet;
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Diarium
Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad
Inbjudan till samråd2_SAM2_Norrby, Kronängsparken.pdf

Översänder inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad.
Planhandlingarna hittas på:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrbygarvaren15medflera.5.5f29af9515ff422928a52b91.h
tml

Vänliga hälsningar,
Paulina Bredberg
Planarkitekt och plansamordnare
________________________________________________
Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 14,
boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad
hanterar personuppgifter se boras.se/pub

SAMRÅD 2
Delegationsbeslut
§ SBN/PL 2019-03
BN2017-1683

Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby,
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd 2. Du får den här
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 16 april – 21 maj 2019.

Syfte och område
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med
sex avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till
en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa.
Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska bidra till
en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För att skapa
en bra helhet och en park utan bilar och parkeringar innebär detaljplanen
också att befintlig parkering utmed järnvägen i väster kan utökas.

Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av
flerbostadshus i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen
går i en böj norr om planområdet.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig
handläggare kan ta emot dig. Handlingarna finns också tillgängliga i Norrbyhuset, Västra Nygatan 52. Om du inte
kan komma till Stadshuset, till Norrbyhuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller
post. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Norrbyhuset, 23 april kl. 15.00-18.00. På mötet kommer
representanter från kommunen finnas på plats för att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 maj via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se
Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se
Hälsningar från
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-04-15
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00175 3.1.1.2

Yttrande över samråd 2 för detaljplan för Norrby,
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för Norrby,
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.
Sammanfattning
Det omarbetade förslaget till ny detaljplan visar att synpunkter från tidigare
samråd tagits om hand. Det nya förslaget gör det möjligt att anlägga ny
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa samtidigt som
grundidéerna med utvecklingen av Kronängsparken som en sammanhållen park
med tydliga stråk, entréer och zoner säkerställs. Även förskolans placering gör
att grundidéerna hålls kvar.
Nya dialoger har genomförts med medborgare, senast med barn. Resultatet av
dessa dialoger ska ligga till grund för utformningen av parken.
I samband med att de nya aktivitets-, park- och lekytor anläggs bör
verksamheter på området, både kommunala och idéburna utveckla och
samordna ledarledda aktiviteter för barn och unga på området.
Ur ett trygghets- och tillgänglighetsperspektiv bör arbetet med utformningen av
fotbollsplanen även innefatta tydliga och inbjudande entréer till planen, grönska
i staketen, papperskorgar och trygg och tillgänglig läktare. Även möjlighet till
förråd för till exempel bollar bör ses över.Ärendet i sin helhet
Detaljplanen var ute på samråd den 2 oktober 2018 – den 4 november 2018.
Under samrådet kom det in synpunkter som har lett till att planförslaget har
arbetats om och ändrats i en sådan omfattning att det görs ett nytt samråd.
I det samrådet avstyrkte Fritids- och folkhälsonämnden förslaget till ny
detaljplan. I detta förlag har synpunkterna tagits omhand och nu visar förslaget
till ny detaljplan att en fotbollsplan med 7-manna mått ska finnas på området. I
övrigt ansåg man förslaget bra.
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex
avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor
och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att anlägga en ny
fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och växa.
Dialog med medborgare
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Genom åren har olika dialoger, arbeten och undersökningar gjorts på Norrby
där boende varit delaktiga och låtit dem berätta om sin stadsdel, hur den
upplevs och hur den kan utvecklas. Arbetet med detaljplanen visar tydligt att
hänsyn tagits till tidigare arbeten och att även nya dialoger förts, nu senast
dialoger med elever på skolorna. Resultatet av elevdialogerna ska ta hänsyn till i
utformningen av parkens ytor.
Norrbyhuset
Detaljplanen öppnar upp för en positiv utveckling av Norrbyhusets
verksamhet. Norrbyhuset är idag mycket välbesökt av Norrbyborna och det
finns ett stort behov av fler och större lokaler för att kunna bedriva en
verksamhet som är trygg och säker för personal och besökare. Om
Norrbyhuset på sikt byggs ut skulle det även vara möjligt att skapa plats för
föreningar i huset.
Utvecklingen av den direkta utomhusmiljön, som detaljplanen ger möjlighet till,
underlättar för Norrbyhuset att också bedriva verksamhet utomhus. Mötesytan
utanför kommer inspirera till arrangemang, marknader, ”häng” och matnöjen
för alla åldrar.
Utveckling av öppna fritidsaktiviteter för barn och unga
SISU inom arbetet ”Sports for you” bedriver idag olika idrotter och aktiviteter
för barn och unga på området. Under sommarlovet har även Norrbyhuset
verksamhet i parken. Nya aktivitets-, park- och lekytor kommer att möjliggöra
för utveckling av fler öppna aktiviteter. Parallellt med den fysiska utformningen
av Kronängsparken bör verksamheter på området, både kommunala och
idéburna utveckla och samordna ledarledda aktiviteter på området för barn och
unga. Detta skulle också ligga i linje med vad barnen sa i dialogerna, att de vuxna
skulle kunna agera lekledare när det behövs, konflikthanterare när det behövs men också
ansvara för att låna ut material.
Fotbollsplanen
Fotbollsplanen på området är en viktig plats för många, både som en plats för
spontan aktivitet men också som en plats för föreningsdriven verksamhet. Att
marken regleras med bestämmelsen R, idrottsplats är bra. Att flytta planen
något för att skapa en mer sammanhållen park och öppna upp och skapa en
samlingspunkt utanför Norrbyhuset är positivt ur ett trygghetsperspektiv.
Arbeten och dialoger med Norrbyborna visar att fotbollsplanen för vissa är en
positiv plats där man får och vill vara. Men det finns också människor som inte
känner sig inbjudna att vara på fotbollsplanen och upplever sig inte trygga på
platsen. Generellt upplevs platser som är inhägnade mer otrygga. För att
minimera känslan av en inhägnad och icke inbjudande fotbollsplan vill vi skicka
med i arbetat med utformningen att till exempel skapa tydliga och inbjudande
entréer till fotbollsplanen, grönska i staketen, papperskorgar och en trygg och
tillgänglig läktare.

Sida

Borås Stad

3(3)

Användare av fotbollsplanen kommer att hänvisas till omklädningsrum i
Almåshallen. Möjlighet till förråd i nära anslutning till fotbollsplanen för
föreningar att förvara till exempel bollar, bör ses över.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd 2 för detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera,
Kronängsparken, Borås Stad.Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Fritids- och
folkhälsonämnden

§ 62

Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Deltagande i World forum against drugs/ECAD Mayors´
conference i Cork, Irland 13-14 juni 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Håkan Eriksson (C) och
Annette Nordström (M) som representanter från nämnden som deltagare på
ECAD Mayors´ conference i Cork, Irland, den 13-14 juni 2019.
Sammanfattning av ärendet
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där
medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för
konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl
tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och
nätverkande.
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen
anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper
inom drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och
nätverkande med andra deltagande städer/kommuner. Årets konferens har
temat ”Pathways to recovery” och hålls den 13-14 juni i Cork, Irland.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till ECAD Mayors´ Conference
Vid protokollet
Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Justeras 2019-04-08.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-02
Fritids- och
folkhälsonämnden

Håkan Eriksson (C)
Ordförande

Annette Nordström (M)

Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2019-04-09.
Rätt utdraget intygar:

Johanna Jönsson
Nämndsekreterare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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SKRIVELSE
Datum

2019-05-14
Johanna Jönsson
Handläggare
033 357328
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Deltagande i World forum against drugs/ECAD Mayors´
conference i Cork, Irland 13-14 juni 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse Magnus Sjödahl (KD) istället
för Håkan Eriksson (C) som representant från nämnden som deltagare på
ECAD Mayors´ conference i Cork, Irland, den 13-14 juni 2019.
Ärendet i sin helhet
På Fritids- och folkhälsonämnden 2019-04-02 § 62 beslutade nämnden att utse
Håkan Eriksson (C) och Annette Nordström (M) som representanter från
nämnden som deltagare på ECAD Mayors´ conference i Cork, Irland, den 1314 juni 2019. Håkan Eriksson har fått förhinder att delta, och Magnus Sjödahl
föreslås nu ersätta honom.
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där
medlemsstäder/kommuner från hela Europa bjuds in. Målgruppen för
konferensen är politiker och tjänstemän. Konferensen syftar till att stärka såväl
tjänstemän som politiker genom kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och
nätverkande.
Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen
anordnar årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden.
Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper
inom drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och
nätverkande med andra deltagande städer/kommuner. Årets konferens har
temat ”Pathways to recovery” och hålls den 13-14 juni i Cork, Irland.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Inbjudan till ECAD Mayors´ Conference

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-05-14
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-03-21 § 53 samt bilagor
avseende Lokalisering av ett samlat skyttecentrum i Borås (2018-00204 2.6.1.1).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-03-21 § 54 avseende Ansökan
om anläggningslån för anläggande av konstgräsplan; Gånghesters Sportklubb (201800098 3.6.7.2).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-03-25 § 117 samt bilagor avseende
Nämndbudget och reviderad investeringsbudget 2019 (2019-00085 1.2.4.1).
4. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-03-26 § 107 samt
bilaga avseende Miljörapport Borås Stad 2018 (2019-00080 3.2.1.0).
5. Miljö- och konsumentnämnden: Anmälan av beslut samt bilaga 2019-04-16 avseende
Ansökan om strandskyddsdispens avseende Marsjöns badplats, Rångedala s:2, Borås
(2019-00094 3.1.1.2).
6. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2019-04-25 från Jordbruksverket på ansökan om

projektstöd för projektet Landsbygdsutveckling – ortsråd (2017-00126 808).

7. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Yttrande över förvaltningsremiss: Uppföljning
Program för integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0).
8. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Komplettering av slutrapport för ärende dnr
50122017 - Multiaktivitetsyta 2 Bodavallen (2017-00190 829).
9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Komplettering av slutrapport för ärende dnr
50112017 - Multiaktivitetsyta 1 Bodavallen (2017-00190 829).
10. Boverket: Anmälan av Beslut om slutlig utbetalning av stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden för projektet "Multiaktivitetsyta 2 på Bodavallen" (2017-00190 829).
11. Boverket: Anmälan av Beslut om slutlig utbetalning av stöd till utemiljöer i vissa
bostadsområden för projektet "Multiaktivitetsyta 1 på Bodavallen" (2017-00190 829).
12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Kulturföreningen Tåget: Anmälan av Överenskommelse
om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Borås Stad och Kulturföreningen Tåget
gällande Öppen Ungdomsverksamhet i Kulturföreningen Tågets verksamhet på
Brämhultsvägen 28, Borås 2019-01-01 - 2020-12-31 (2019-00086 3.6.8.4).
13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Mariedals IK: Anmälan av Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) mellan Borås Stad och Mariedals IK gällande Öppen Mötesplats i
Mariedals lokaler på Kransmossen, Borås 2019-07-01 - 2021-07-31 (2019-00087 3.6.8.25).

14. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet
2019-04-03 (2019-00078 3.6.7.25).
15. Borås Bandy: Anmälan av Skrivelse från Borås Bandy avseende utveckling av Bodavallen för
kommande säsong 2019/2020 (2019-00066 3.6.7.25).
16. Framtid Fristad: Anmälan av Skrivelse från Framtid Fristad angående ortsrådsarbetet i
Fristadbygden (2019-00082 3.6.7.25).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-05-14
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2019-04-03 på ansökan från Judiska Föreningen om
anläggningsbidrag för olika säkerhetsåtgärder som inbrott- samt brandlarm (2019-00081
3.6.7.2).
2. Föreningsenheten: Svar på e-petition om Kransmossens rullskidbana (2019-00084 3.6.8.25).
3. Föreningsenheten: Beslut om bifall 2019-04-12 på ansökan från Immanuelskyrkan i Borås om
medel för genomförande av gemenskapspåsk 2019 (2019-00083 3.6.7.2).
4. Folkhälsoenheten: Yttrande över samråd för detaljplan för Myrås, Myrås 1163 m.fl. Myråsskolan, Borås Stad (2019-00077 3.1.1.2).

