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Borås Stads samverkan med externa parter kring barn 
och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 
revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 
unga” samt översänder det till Stadsrevisionen.  
        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har deltagit en granskning avseende samverkan 
med externa parter, vilken genomförts av BDO AB på uppdrag av 
Stadsrevisionen i Borås Stad. Granskningen visar att det finns ändamålsenliga 
dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas en gemensam 
målbild för vad samverkan ska leda till, men bedömer samverkan överlag som 
tillfredsställande.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden delar flera av de slutsatser som utredningen 
visar på och anser att det behövs en tydligare styrning med prioriteringar om 
vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, en gemensam målbild.  
 
Granskningen har inte inkluderat civilsamhället vilket är centralt för nämndens 
arbete genom utvecklingen av och med föreningslivet, inom 
Överenskommelsen och i det lokala folkhälsoarbetet samt ANDT- och det 
trygghetsskapande arbetet. Inom nämndens ansvarsområde avseende det lokala 
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, inkluderas såväl friskolor, näringsliv, 
föreningsliv, samfund och andra externa parter. Även kärnverksamheter som 
mötesplatserna och öppenungdomsverksamhet samverkar med föreningslivet 
för att bredda verksamheten och nå högre måluppfyllelse. 
               

Ärendet i sin helhet 
På uppdrag av Stadsrevisionen i Borås Stad har BDO AB genomfört en 
granskning av samverkan med externa parter kring barn och unga. 
Granskningen omfattar flera nämnder, varav Fritids- och folkhälsonämnden är 
en, samt ett urval av friskolor, Västra Götalandsregionen, Polisen och 
kommunala bostadsbolag. Syftet med granskningen är att bedöma om 
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samverkan är ändamålsenlig med utgångspunkt i lagstiftningen, allmänna råd 
och lokala styrdokument.   
Granskningen visar att samverkan som granskats mellan kommunens 
verksamheter och externa parter överlag är tillfredsställande. Det finns 
ändamålsenliga dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas 
en gemensam målbild för vad samverkan ska leda till. Samverkan ska fungera 
som stödprocesser till kärnverksamheterna men tenderar att kompensera för de 
organisatoriska mellanrum som uppstår mellan förvaltningarnas uppdrag och 
mandat.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att en fungerande samverkan bygger på att 
verksamheterna har en grundstabilitet och tid för att samverka. Samverkan 
förutsätter att berörda parter rör sig i periferin till varandra och har ett 
gemensamt syfte och mål för samverkan. Genom samverkan blir resultatet 
bättre för målgruppen men det är inte alltid resurssparande, utan förutsätter 
fungerande grundverksamheter för att tillsammans nå ännu längre.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser att kärnverksamheterna behöver stärkas 
för att ge utrymme och möjlighet till ändamålsenlig samverkan. För att, som 
revisionen pekar på, stärka arbetet för målgruppen och inte kompensera de 
brister och glapp som finns. Det behövs en tydligare styrning med prioriteringar 
om vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, det vill säga den 
gemensamma målbilden.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden har det politiska samarbetsuppdraget avseende 
Lokalt inflytande, vilket ska följas upp under hösten/vintern 20/21. Sedan 
tidigare revisionsrapport om samverkan kring barn och unga har friskolorna 
initierats i nätverksarbetet kring barn och unga. Inom ramen för allt ANDT-
arbete ingår även friskolor utifrån ett målgruppsperspektiv. De nätverk som 
samordnas inom uppdraget innehåller en rad olika externa samverkansparter, 
såsom näringsliv, föreningsliv, samfund, regionen med fler.  
 
Under sommaren 2020 initierades ett uppdrag som syftar till att förbättra 
samverkan kring mötesplatserna i staden. Det är Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, Vård- och 
äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen och AB Bostäder som ska ta fram 
skriftliga avtal för att främja samverkan på mötesplatserna för att ytterst stärka 
verksamheten gentemot invånarna. 
 
Stadsrevisionen har inte inkluderat civilsamhället i sin revision, vilka är en 
extern aktör som nämnden arbetar mycket tillsammans med, bland annat inom 
ramen för överenskommelsen och inom föreningslivet. Föreningslivet är ett 
komplement till stadens verksamhet och nämndens ambition är att stärka dem 
ytterligare för att gynna utvecklingen på våra bostadsområden för barn och 
unga. Föreningslivet är oberoende och styr sin egen agenda, men de nya 
föreningsbidragen medger stöd till föreningar som vill göra extra för 
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målgruppen barn och unga. Nämnden samverkar med flera förningar för att 
främja barn och ungas fritid, där föreningar öppnar upp för 
ungdomsverksamhet i syfte att nå fler från målgruppen och erbjuda fler barn 
och unga en meningsfull fritid. 
  
Det finns andra uppdrag som nämnden har, vilka skulle behöva tydligare 
målformuleringar för att uppnås i samverkan, såsom simkunnigheten. Därför 
har arbetet med en vattensäker kommun initierats tillsammans med Svenska 
livräddningssällskapet och berörda nämnder och bolag, i syfte att öka 
kunskapen om vatten och höja simkunnigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 
                              

Beslutet expedieras till 
1. Stadsrevisionen 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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§ 132 Dnr FOFN 2020-00040 3.6.7.0 

Svar på revisionsrapport - Borås Stads samverkan med 
externa parter kring barn och unga 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna svar på 

revisionsrapporten ”Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och 

unga” samt översänder det till Stadsrevisionen.  

        

Sammanfattning av ärendet 

Fritids- och folkhälsonämnden har deltagit en granskning avseende samverkan 

med externa parter, vilken genomförts av BDO AB på uppdrag av 

Stadsrevisionen i Borås Stad. Granskningen visar att det finns ändamålsenliga 

dokument för styrning och ansvarsfördelning men det saknas en gemensam 

målbild för vad samverkan ska leda till, men bedömer samverkan överlag som 

tillfredsställande.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden delar flera av de slutsatser som utredningen 

visar på och anser att det behövs en tydligare styrning med prioriteringar om 

vad som ska åstadkommas och hur avgränsningen ser ut, en gemensam målbild.  

 

Granskningen har inte inkluderat civilsamhället vilket är centralt för nämndens 

arbete genom utvecklingen av och med föreningslivet, inom 

Överenskommelsen och i det lokala folkhälsoarbetet samt ANDT- och det 

trygghetsskapande arbetet. Inom nämndens ansvarsområde avseende det lokala 

samarbetsuppdraget Lokalt inflytande, inkluderas såväl friskolor, näringsliv, 

föreningsliv, samfund och andra externa parter. Även kärnverksamheter som 

mötesplatserna och öppenungdomsverksamhet samverkar med föreningslivet 

för att bredda verksamheten och nå högre måluppfyllelse. 

               

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Borås Stads samverkan med externa parter kring barn och unga 

     
Vid protokollet  
  
 
Jacob Ingvarsson  Tommy Jingfors 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-30 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-10-02.  
    
 
Håkan Eriksson (C)  Jan Nilsson (SD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-10-05. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Jacob Ingvarsson 
Nämndsekreterare  
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