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1 ANDT-planen 

Mål för aktiviteten 

Övergripande mål för ANDT-politiken är ett samhälle fritt från narkotika och doping, 
med minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett minskat 
tobaksbruk. 

Göteborgs Stad har antagit en handlingsplan för ANDT för åren 2012-2015, den ska 
verka vägledande för stadens verksamheter.Norra Hisingen har skapat en handlingsplan 
som omfattar stadsdelens sektorer. Äldreomsorgen finns inte med i handlingsplanen 
men ett arbete är påbörjat inom sektorn. 

 

Aktivitetens resultat 

Arbetet med handlingsplanen fortskrider enligt planering. Presentation av 
handlingsplanen har genomförts och fortsätter under hösten. Utbildningsdagar har 
genomförts för personal inom sektor IFO-FH samt Kultur och fritid.  

 

Övergripande ekonomiskt resultat 

ANDT-arbetet sker inom ramen för ordinarie verksamheter 

 

Strategier 2014 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

ANDT-arbetet har som syfte att arbeta med systematik och långsiktighet. ANDT-arbetet 
samordnas av drogsamordnare men arbetet genomförs inom respektive enhet och sektor 
och skapar därmed en ökad medvetenhet och metodik. 

 

Analys 

ANDT-arbetet samordnas av drogförebyggare och det som bl.a gjorts under våren har 
varit att göra en handlingsplan för stadsdelens ANDT-arbete. Handlingsplanen har som 
syfte att tydliggöra vad som görs och på vad som behöver göras framöver. Och att 
arbeta systematiskt och att följa upp arbetet i alla sektorer. Handlingsplanen är 
övergripande och varje sektor bidrar med sitt ANDT-arbete. Att stadsdelen fokuserar på 
ett aktivt ANDT-arbete är en del i att skapa en trygg, livfull och attraktiv stadsdel. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

ANDT-arbetet fortsätter enligt plan. Drogvaneundersökningens resultat fortsätter att 
spridas under hösten. Till hösten tillkommer nya aktiviteter inom ANDT: Förslag på ny 
handlingsplan och drogpolicy för skolorna ska skrivas. Förslag på handlingsplan och 
drogpolicy för föreningar ska skrivas. Dialog påbörjas under hösten kring att skolans 
personal ska utbildas i föräldramötesmetoden EFFEKT. 
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2 Arbetslivscentrum 

Mål för aktiviteten 

Målet för Arbetslivscentrum är att erbjuda boende som uppbär försörjningsstöd eller har 
beslut om dagligverksamhet enligt LSS, arbetsinriktad rehabilitering. Prioriterade 
grupper är långtidsberoende socialbidragstagare, barnfamiljer, unga vuxna och 
funktionsnedsatta som har en möjlighet till egenförsörjning genom arbete eller studier. 

 

Aktivitetens resultat 

NoHALC: 

NoHALC avlutades i januari 2014, och hade då haft sammanlagt 218 unika personer 
(95 kvinnor och 123 män) 

Av dessa fick 42 personer arbete (24 kvinnor, 18 män) och 13 till studier (8 kvinnor 5 
män) . Resultaten har varit goda då målgruppen har en längre väg för att nå egen 
försörjning. Efterfrågan för att få delta i NoHALC har varit stor och alla remitterande 
har inte kunnat få en plats i projektet. Förutom att deltagarna har fått anställning, praktik 
eller studier är det goda samarbetet med företagarna i Göteborg en av projektets stora 
framgångsfaktorer. Att målgruppen från daglig verksamhet har fått tillgång till 
arbetsmarknaden och både har fått anställning och långtidspraktiker är ett bra första steg 
i processen att göra arbetsmarknaden tillgänglig för den här målgruppen. 

Under projekttiden dokumenterades metoden för att kunna spridas. Under 2014 kommer 
metoden att utvecklas i form av ett implementeringsprojekt finansierat av Europeiska 
Socialfonden. NoHALC-metoden kommer då att utvecklas till ett interaktivt lärssystem 
som kommer att vara tillgängligt för hela staden. Spridning till övriga Sverige kommer 
också att ske i viss utsträckning. 

 

Uppföljningsansvar för unga 16-19 år som inte går i gymnasiet: 

128 ungdomar (50 kvinnor, 78 män) i stadsdelen går inte i gymnasieskolan och omfattas 
därmed av det kommunala informationsansvaret. Av de 128 ungdomarna bor 80 stycken 
i Backa (34 kvinnor, 46 män). Ungdomarna har som under tidigare läsår kontaktats och 
kartlagts utifrån vilken sysselsättning de har och därefter erbjudits insatser via 
Arbetslivscentrum, ALC. 

Av de 80 som är folkbokförda i Backa har sex ungdomar arbete, sex ungdomar uppger 
att de är arbetssökande, tre ungdomar är föräldralediga, en ungdom har avböjt stöd, tre 
ungdomar uppger att de inte gör någonting, men de har erbjudits kontakt och insatser, 
fyra ungdomar har studieplan till hösten, fem ungdomar är oanträffbara.  Hos samtliga 
dessa fem har ett eller flera hembesök genomförts. 15 ungdomar har insatser från 
stadsdelen, en är sjukskriven, två har slutbetyg och ingår inte längre i 
uppföljningsansvaret, sex personer vistas utomlands, två av dessa i studier, en person 
har skyddad identitet och har därför inte sökts vidare, 21 personer är åter i studier.  Två 
ungdomar har fyllt 20 under året och ingår inte längre i uppföljningsansvaret 

  

Feriejobb:  

Totalt 231 elever från årskurs nio sökte och fick feriejobb genom Arbetslivscentrum 
sommaren 2014 (108 kvinnor, 123 män). Av ferieplatserna var 84 stycken kommunala, 
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10 i föreningar och en inom frivillighetsorganisationer. 

Totalt 70 stycken elever från årskurs 8 fick erbjudande om feriejobb genom 
Arbetslivscentrum under sommaren 2014. 67 av dessa jobbade (33 kvinnor, 34 män). 

Alla sökande från årskurs nio erbjöds feriejobb. Insatsen är en del i förvaltningens 
trygghets- och brottsförebyggande åtgärder. Det har varit ett lyckat samarbete med de 
olika arbetsplatserna som uttrycker att de gärna vill ha feriearbetare även nästa år. Mer 
kommunala platser efterfrågas dock, särskilt inom dygnetruntverksamhet.  

 

Poseidons sommarjobb: 

Under sommaren har förvaltningen anställt en handledare för Poseidons sommarjobb. 
Handledaren har varit ansvarig för att handleda 12 ungdomar på grönytorna i Backa 
Röd där arbetsuppgifterna har tilldelats via Poseidons miljövärdar. 

 

Ung Helg: 

30 ungdomar i åldern 16-19 år har haft helgarbete under våren, 13 flickor och 17 pojkar  

Två stycken har arbetat i köket på Kärrahus, fyra stycken på Gåsen, två stycken i 
Glöstorpshöjdens kök, en person har arbetat på Kättilsröd 4H-gård, tre stycken på Kärra 
HF, en person på boendet Lillekärr, en person på boendet på Prilyckegatan, en person 
på boendet Lilla Ingebäcksvägen, två personer på boende Båtsman Hisings gata och 13 
personer har arbetet med Made in Backa.  

Under våren är det 30 ungdomar som arbetat. Våren 2013 var det sju ungdomar som 
hade arbete. Målet för våren var att nå 30 ungdomar, vilket man lyckats med.  

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

NoHALC delfinansierades med EU-medel. 

NoHALC implementeringsprojekt finansieras helt med EU-medel. 

Ung Helg finansieras med stadengemensamma arbetsmarknadsmedel, lön för 30 
ungdomar samt 10 % av en tjänst för adminitrativt arbete. 

Övrig verksamhet sker inom ramen för förvaltningens ordinarie budget. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Arbetslivscentrums olika projekt, insatser och aktiviteter ger möjlighet till kontakter 
med arbetsmarknaden, referenser samt egen inkomst och syftar till att ge framtidstro till 
möjligheten till arbete och att öka graden av delaktighet och medskapande i samhället. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Vad det gäller insatser för unga, ung helg, Poseidons sommarjobb och feriearbete 
årskurs 8 och 9, så har vi under året särskilt verkat för ett ökat samarbetet både inom 
sektorn, med barn och familjeenheten, samt med andra sektorer främst Kultur och fritid. 
Ung Helg samarbetar med Made in Backa, och 13 ungdomar har under våren arbetat 
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med tidningen. Genom en utökad dialog med handläggare inom IFO har vi kunnat 
matcha och individanpassa feriejobben för ungdomar med individuella behov. 

 

Analys 

Resultaten har under åren varit goda med tanke på målgruppens avstånd till 
arbetsmarknaden. Efterfrågan för att få delta i Arbetslivscentrums aktiviteter är stor. 

Alla sökande erbjöds feriejobb och det har varit ett lyckat samarbete med de olika 
arbetsplatserna. 

Både Ung helg och KIA (det kommunala informationsansvaret) har uppnått målen för 
respektive uppdrag. 

Strategiska val som att öka samverkan med övriga sektorer har varit lyckosamt och 
bidragit till att vi når ut till målgruppen på ett mer effektivt sätt, samt att vi kan 
samverka kring innehåll i helg-och feriejobb. Det är ett långsiktigt arbete som kommer 
att fortsätta och utvecklas under hösten. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Ökad samverkan mellan sektorerna bidrar till högre måluppfyllelse. Genom att 
samverka kring exempelvis feriejobben kan vi redan under hösten påbörja planeringen 
av nästa års feriejobb. Detta innebär att det blir mer givande och arbetslika uppgifter 
och i förlängningen leder till en positiv arbetlivserfarenhet för ungdomarna. 

Ung Helg är ett välfungerande projekt och vi ser att de som söker Ung Helg-jobb oftast 
har haft ett feriejobb i stadsdelen. Projektet finansieras av stadengemensamma medel 
och håller på till årsskiftet då nya beslut tas. Fortsätter Ung Helg under 2015 är tanken 
att involvera fler aktiviteter och arbetsuppgifter, där ungdomarna själva kan ta ansvar 
och påverka innehållet. 
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3 Attraktiv förskola 

Mål för aktiviteten 

Inom ramen för projektet Attraktiv förskola är det övergripande målet att systematiskt 
arbeta med att höja kvaliteten på förskolorna i hela stadsdelen långsiktigt. I arbetet med 
detta är ett viktigt fokus att alla ska äga processen och se sitt bidrag till verksamhetens 
utveckling. Att göra medvetna val och jobba med målen hållbart och över tid. 

 
• Öka kompetensen hos alla i verksamheten 
• Öka andelen förskollärare 
• Pedagogisk samsyn – barnsyn 
• Miljöns betydelse för lärandet 
• Pedagogisk dokumentation som metod för att systematiskt arbeta med att 

utmana och följa barns läroprocesser 
• Organisationens betydelse för lärandet 

 

Aktivitetens resultat 

Arbetet med att skapa en lärande organisation har utvecklats och vi kan se en ökad 
medvetenhet om vilka faktorer som påverkar det lustfyllda lärandet. Här är betydelsen 
av att anta ett normkritiskt förhållningsätt, att skapa en organisation för lärande och en 
pedagogisk samsyn viktiga framgångsfaktorer. Arbetet med lärgrupper där det 
kollegiala lärandet är i fokus har spridit sig och nu arbetar alla chefer och pedagoger i 
sådana forum och det bidrar till att goda erfarenheter sprider sig och blir en inspiration 
till att utveckla sitt arbete. 

Pedagoger och chefer får med sig mycket nytt som i sin tur bidrar till nya kunskaper och 
arbetssätt. På så vis används den samlade kompetensen.  Det i sin tur skapar möjligheter 
för en förskola med hög kvalitet där barn och föräldrar möter ett likvärdigt och 
inkluderande arbetsätt. Arbetet bidrar till att skapa förutsättningar för alla barns rätt till 
likvärdig förskola, oavsett kön och bakgrund och olika förutsättningar till utveckling 
och lärande. 

 

Arbetet har resulterat i: 

• Ökad kompetens i pedagogiskt utvecklingsarbete, systematik och barns 
lustfyllda lärande. 

• Att barns perspektiv, lärande och delaktighet mer kommer i fokus. 
• Barn utmanas mer både i den fysiska miljön och i förhållningsätt med fokus på 

nyfikenhet, utforskande och lärande. 
• Pedagoger med god kompetens har identifierats och fått uppdrag med 

handledande funktion på flertalet förskolor. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Alla utgifter har tagits ur befintlig budget. 
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Strategier 2014 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

Genom att arbeta långsiktigt med Attraktiv förskola så bidrar vi till att skapa en viktig 
kontinuitet i förskolan. Att ha fokus på möjligheter och ta ansvar för helheten är ett 
viktigt bidrag för att motverka "quick fix" och fokus på snabba resultat. Det är av största 
vikt att vi i detta arbete arbetar tillsammans 1-16 år och att fokus ligger på att skapa 
sammanhang för barn och unga där de känner sig kompetenta. Vi har också fått sökta 
medel från miljöförvaltningen och Götebogs stad för att starta ett Remida center som 
kan bli en levande mötesplats. 

 

Infrastruktur och mötesplatser-  

Utvecklingsarbetet i förskola och skola bidrar också till att skapa en god infrastruktur 
samt skapa mötesplatser genom vårt byggande av skolor och förskolor. Genom att två 
nya förskolor byggs i Backa Röd området skapas en attraktivitet i det området. En ny 
grundskola planeras också i det området, vilket möjliggör att skapa en röd tråd mellan 
förskola och skola. Förskolan Krumeluren i Backa Röd kommer att ha ett torg som 
kommer att möjliggöra olika slags möten.  Dels för barnen och pedagogerna i förskolan 
men också för de som vill träffas på en plats efter verksamhetstid. Där kommer finnas 
en lerateljé med brännugn. I förskolan kommer också barn och pedagoger arbeta i ett 
projket kallat Rebus som har fokus på hur barn och unga kan vara med och påverka och 
forma sin förskole/skolmiljö. Detta tänker vi kommer bidra till att fler barn intresserar 
sig för sin miljö och blir delaktiga i att skapa postiva arenor. 

 

Analys 

I arbetet med Attraktiv förskola ser vi att det skapats en större helhetssyn på vad 
förskolan ska vara för plats. Att samsynen blir fördjupad tänker vi bidrar till att skapa en 
mer livfull och attraktiv stadsdel. Detta är av stor vikt då det bidrar till att den komunala 
förskolan i närområdet ska vara ett attraktivt och medvetet val. 

När barn och familjers hela livsvärld blir viktig och bjuds in i förskolans värld bidrar det 
till helhetssyn och god samverkan. Detta har bidragit till att skapa en gemensam 
stadsdelsövergripande samsyn i förskolans utvecklingsfrågor. Genom att långsiktigt 
arbeta med de framtagna framgångsfaktorerna i Attraktiv förskola och låta det abetet 
genomsyra arbetet ute i förskolorna så skapas en plattform där utvecklingsarbetet syns 
och känns i organisationen. Genom ökad gemensam kompetens och att alla är med och 
tänker och reflekterar över förskolans arbete så ökar både inflytandet och kunskapen om 
vad en förskola är och kan bli. Då kopplas ord till handling och det skapar en djupare 
förståelse och kunskap som håller över tid. Människor upplever att de kan påverka och 
vara delaktiga. Vårt arbete med Attraktiv förskola behöver rusta för att fortsatt hålla i 
och om verksamheternas utveckling. Vi ser att det utmanar oss i att lyfta det 
kompensatoriska uppdraget och alla barns rätt till en förskola med hög kvalitet. Men 
också att hålla barns nyfikenhet och lust att lära i ett 1-16 års perspektiv. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

 Vi kan identifiera följande förbättringsområden framåt: 

• Vi behöver se över hur vi kan rekrytera fler förskollärare till stadsdelen och 
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marknadsföra våra förskolor och vårt utvecklingsarbete. 
• Att fortsätta vårt utvecklingsarbete på alla nivåer för att skapa god kvalitet 
• Att skapa en systematik i kvalitetsarbetet så alla vet vart vi ska, varför och hur 

samt får en förståelse för hur det vi gör hänger ihop. Detta gäller pedagoger, 
barn, föräldrar och ledning. 

• Jobba med att organisera och utveckla ett Remida center. Detta tänker vi kan bli 
en möteplats för både hållbar utveckling och medvetenhet. Remida är tänkt att 
finnas i en lokal i Backa och vara riktat mot förskola och skola. Där kommer det 
finnas möjligheter att arbeta och ta med återvinningsmaterial i ett pedagogiskt 
sammanhang. Där ska man både som barn och pedagog inspireras, fortbildas och 
utmanas i sitt lärande. 

• Vid en framtida familjecentral, strategiskt placerad i centrum av Backa kommer 
en öppen förskola ligga och det skapar ytterligare en viktig mötesplats för barn 
och föräldrar. 

 

Vi kommer att satsa på följande kompetensutveckling: 

•  Pedagogisk dokumentation som en långsiktig satsning för alla pedagoger i 
stadsdelen och en halvdag för cheferna. 

• Tre pedagoger komer att delta i en 7,5 poängskurs, kompetensutveckling i 
systematiskt kvalitetsarbete. 

• Förskolecheferna kommer att gå en utbildning i systematiskt kvalitets arbete 
som hänger ihop med ovanstående. 

• Vi kommer att använda oss av praktiknära forskning där två pedagoger som är 
antagna till forskarprogrammet kommer att bidra med sin kompetens i 
utvecklingsarbetet. 
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4 BRÅ 

Mål för aktiviteten 

Det brottsförebyggande arbetets övergripande uppgift är att samordna åtgärder för att 
långsiktigt motverka brott och rädsla för brott samt att främja trygghet och säkerhet. 
Målet är att stadsdelen ska upplevas som trygg och fri från brott, hot, våld, skadegörelse 
och klotter. 

 

Aktivitetens resultat 

Brottsförebyggande rådet etablerades under 2012 och arbetet har fortsatt och utvecklats 
under året. Två möten har hållits och samverkan mellan de olika aktörerna utvecklas 
och förstärks allt mer. Handlingsplanens alla aktiviteter har vid dessa tillfällen stämts av 
och arbetet pågår kontinuerligt. Fokusområden i planen är att öka den upplevda 
tryggheten, att förhindra att barn och ungdomar hamnar i missbruk och kriminalitet 
samt att minska antalet våldsbrott och stöldbrott. Brottsförebyggande rådets styrgrupp 
har träffats en gång under våren och där framför allt fört dialog om läget i stadsdelen i 
slutet av våren. 
 

Arbetet för en trygg stadsdel fick sig några allvarliga törnar i slutet av våren. Några 
allvarliga händelser, varav en i förvaltningens lokaler, gjorde att förvaltningen startade 
ett krisarbete. Ett antal åtgärder sattes in och i efterhand är bedömningen att krisarbetet 
avlöpte mycket väl. Trots dessa allvarliga händelser finns det en positiv utveckling i 
stadsdelen. Förvaltningen och polisens bedömning är att det är "lugnt". Tillfälligt så 
skapar allvarliga händelser en social oro men eftersom läget innan har varit relativt 
stabilt och att krisarbetet avlöpte väl gjorde att det över sommaren återgått till ett 
förhållandevis stabilt läge. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet finansieras inom förvaltningens budget. 

 

Strategier 2014 

Helhetssyn och samverkan- 

Det brottsförebyggande rådet består av representanter från stadsdelsförvaltningen, 
polisen samt bostadsföretag i stadsdelen. I rådet finns en möjlighet att delge varandra 
erfarenheter och kunskap för att nå helhetssyn och samsyn. Det brottsförebyggande 
rådet är ett forum som kan bidra till stabilitet och gemensamt ansvarstagande. 

 

Analys 

Brottsförebyggande rådets handlingsplan spänner över flera fokusområden och det 
brottsförebyggande arbetet är gränsöverskridande. Det är viktigt att de flesta 
aktiviteterna är konkreta, riktade och med möjlighet att följas upp. Det 
brottsförebyggande arbetet är långsiktigt men samtidigt är det av vikt att resultat uppnås 
på kort sikt. 
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Planerad utveckling/förbättring 2014 

Fortsatt och gärna ökat samarbete med bostadsföretagen i stadsdelen kan ge större 
möjlighet att rikta aktiviteter utifrån deras kunskap om läget i stadsdelen. 
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5 Delta i aktuella planärenden 

Mål för aktiviteten 

Den övergripande målsättningen med förvaltningens deltagande i de olika planprojekten 
i Backa och i Norra Hisingen är att föra in kunskap om befolkningen och dess 
boendemiljöer som bidrar till att den fysiska miljön blir socialt hållbar för de boende. 
Det handlar till exempel om att verka för att ensidiga bostadsområden kompletteras med 
andra typer av bostäder, eller funktioner som saknas, och att verka för att Selma 
Lagerlöfs torg utvecklas till en samlingspunkt för alla kategorier av människor och ett 
attraktivt lokalt torg. 

 

Aktivitetens resultat 

Samråd för detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg har under mars månad genomförts 
med framgång med Selma Center som samlingspunkt. Ett stort antal intresserade 
besökare har fått information och kunnat lämna synpunkter genom informationsmöten 
och personliga visningar av stadsmodellen. I samband med samrådet ordnades en 
stadsvandring med stadsarkitekten och ett antal positiva inslag i media gjordes. En 
förstudie för nytt stadsdelshus med rum för kultur pågår sedan april och i denna process 
involveras medarbetare för att nå bästa möjliga resultat. 

Utställning av en detaljplan för bostäder med särskild service på Övralidsgatan har 
under året genomförts på Selma Center. 

Utan att vara ett planärende har en fastighet på Lisa Sass gata intill Selma Lagerlöfs torg 
byggts om till 109 studentlägenheter och 54 nya studentlägenheter har byggts i 
modulbostäder på Anekdotgatan i Brunnsbo. 

Förvaltningen har besvarat en remiss om detaljplan för gator vid Backaplan och i denna 
bland annat framfört att det är viktigt att värna kopplingarna med gång- och cykelvägar i 
området, särskilt ur trygghetsperspektiv. 

Förvaltningen deltar i trafikkontorets nyupptagna arbete med att fördjupa utredningen 
av ytterligare spårväg på Hisingen (Norra Älvstranden till Backa och kopplingspunkter 
till dessa). 

Arbetet med detaljplan för Kärra centrum samt fördjupad översiktplan för Backa Kärra 
har legat vilande under året. 

Detaljplanen för nya bostäder och förskola centralt i Tuve har överklagats. 

Detaljplanen för nya bostäder i Lillhagsparken har från kommunfullmäktige 
återremitterats till kommunstyrelsen. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Inom ordinarie budget. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 
Selma Center är en utmärkt kontaktyta och mötesplats, både för medborgare att hålla sig 
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uppdaterade, lämna synpunkter och ställa frågor. Detta har särskilt under samrådet för 
detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg stärkt förutsättningarna att bidra till framtidstro 
och medskapande för backaborna. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Helhetssyn och samverkan är en förutsättning för att förvaltningen ska kunna bidra till 
och påverka pågående planprocesser. Backa i fokus projektgrupp är ett viktigt och 
givande forum för att förmedla kunskap och information inom förvaltningen och skapar 
möjlighet att föra tillbaka många lärdomar in i pågående processer för långsiktig 
utveckling av stadsdelen i en positiv riktning. 

 

Analys 

Förvaltningen har mycket tack vare projektgruppen inom Backa i fokus som upparbetad 
intern struktur, kunnat skriva ett omfattande remissvar under samrådet för detaljplanen 
för Selma Lagerlöfs torg, i vilket samtliga sektorer varit involverade. Arbetet med 
informationsmöten och bemanning av Selma Center under samrådet har nått många 
backabor och gett positiva resultat. Denna detaljplan innebär en stor förändring i 
området och kräver uthållig och kontinuerlig kommunikation. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Under tidig höst planeras utställningen som nästa steg i detaljplanen för Selma 
Lagerlöfs torg vilket kommer att gå i linje med samrådsarbetet med fortsatta aktiviteter 
på Selma Center. Denna process kan ses som ett föredöme gällande kommunikation i 
detaljplanearbeten, och en riktning att sträva mot i övriga planarbeten i stadsdelen. 

Planerna för ett nytt stadsdelhus med rum för kultur är en unik chans för staden att bidra 
till trygghet och framtidstro i stadsdelen genom nya fräscha lokaler i en av de första nya 
byggnaderna i området en välkomnande mötesplats som på ett både symboliskt och 
konkret sätt kan väva ihop det befintliga Backa med de nya stadsmiljöerna. Detta kan ha 
mycket stor betydelse för utvecklandet av Selma Lagerlöfs torg till en samlingspunkt 
för alla kategorier av människor och ett attraktivt lokalt torg. 
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6 Fritidsverksamhet killar Backa Röd 

Mål för aktiviteten 

Att minska kriminalitet och droganvändning och få ut ungdomar i jobb eller utbildning, 
samt att få ett lugnare och tryggare Backa. 

 

Aktivitetens resultat 

Utifrån den fruktansvärda händelsen som inträffade under våren ligger verksamheten i 
Erikslundsskolan just nu vilande.  

Öppen verksamhet för killar och tjejer i Erikslundsskolan i Backa Röd cirka fem kvällar 
i veckan. (98% killar, 2% tjejer) 

Backa BK:s fotbollsverksamhet för killar och tjejer i Backa Röd. 

Insatser i form av motiverande samtal, hjälp att skriva CV och ett arbete på bred front 
har gjorts för att ungdomar ska komma i sysselsättning. Detta arbete pågår kontinuerligt 
i någon form. 

Under våren har två killar fått hjälp att komma in på en utbildning och en kille i arbete, 
en kartläggning har också gjorts kring ungdomar som behöver hjälp och är mottagliga 
för hjälp. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 500 000  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part   

Lönekostnad 450 tkr för halvåret och 50 tkr har gått till anpassningar i ny lokal samt lite 
aktiviteter. 

Strategier 2014 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

Projektet har sedan starten haft en oklar och osäker finansiering trots det goda resultat 
som redovisats. Backa Röd är ett socioekonomiskt utsatt område, jämfört med övriga 
områden i stadsdelen. För att målen om en trygg, livfull och attraktiv stadsdel ska kunna 
nås bör den ojämlika fördelningen ses över och att Backa Röd prioriteras högre när det 
gäller resurstilldelning i en snar framtid. 

 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Ovanstående projekt har haft en mycket stor betydelse för att öka tillgången på 
meningsfulla aktiviteter och ökat möjligheten till att vistas i en positiv arena i området. 
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Analys 

Aktiviteterna har en hög måluppfyllelse när det gäller målet att få ett lugnare och 
tryggare Backa. Den grova och synliga kriminaliteten har minskat i området, bortsett 
från de senaste tragiska händelserna. Däremot är det svårt att göra en bedömning 
huruvida droganvändningen påverkats av ovanstående aktiviteter. 

Detta är en aktivitet som måste prioriteras. De nya lokaler som planeras kommer att 
försenas ytterligare och verksamheten ges nu tillfälligt plats i Erikslundsskolan och i 
den nystartade Mötesplats Backa Röd. Det är av stor vikt att lokalfrågan löses 
permanent så fort som möjligt. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Vi behöver säkerställa att den här verksamheten ryms i Mötesplats Backa Röd och 
verka för att fler insatser görs för att dessa äldre ungdomar kommer i utbildning eller 
arbete. Utifrån den fruktansvärda händelsen som inträffade under våren ligger 
verksamheten just nu vilande utifrån att man saknar lokal samt att förvaltningen 
behöver ta ett gemensamt grepp för att kunna möta upp det stora behovet på en bred 
front. 
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7 Folkhälsa 

Mål för aktiviteten 

Folkhälsoarbetet ska enligt avtal mellan stadsdelsnämnden Norra Hisingen och Hälso- 
och sjukvårdsnämnd 11 omfatta systematiska och målinriktade insatser för att förbättra 
befolkningens hälsa.  Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande samt förebyggande 
insatser och bygga på de specifika förutsättningar som finns i stadsdelen. 

 

Aktivitetens resultat 

Norra Hisingens lokala folkhälsoplan 2013-2014 syftar till att peka ut vilka 
hälsofrämjande och förebyggande insatser som ska prioriteras och utvecklas under dessa 
två år. Det är med andra ord inte en heltäckande beskrivning av Norra Hisingens 
hälsofrämjande och förebyggande arbete. Handlingsplanen har under våren resulterat i: 

• Tre folkhögskolekurser i Backa i samarbete med Göteborgs folkhögskola. Se 
nästa kapitel 7.8 för mer information. 

• Delfinansiering av en social mötesplats för kvinnor och barn i Backa Röd. Under 
tre års tid har förvaltningen stöttat 15-20 kvinnor i att mobilisera sig, skapa 
nätverk och trygghet. Det har resulterat i att dessa kvinnor nu håller på att starta 
en egen förening. 

• En kartläggning av det samlade föräldrastöd som Norra Hisingens familjer 
erbjuds från kommun, primärvård och idéburna organisationer. Resultatet visar 
att Norra Hisingens familjer har god tillgång till föräldrastöd på riktad och 
behandlande nivå. Däremot är det generella föräldrastödet, som erbjuds alla 
familjer, bristfälligt. Därför kommer förvaltningen att arbeta med att utveckla 
det generella föräldrastödet till Norra Hisingens familjer, för att öka 
förutsättningarna till goda livschanser för alla barn och unga. 

• Koncept Livslots för äldre har startats upp i Norra Hisingen, i syfte att främja 
hälsa och välbefinnande samt minska behov av stöd och service, med 
preliminärt goda resultat. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 470 tkr  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part 470 tkr  

Det är hela 2014 års budget för folkhälsoplanen som redovisas här, inklusive finansiering av en utvecklingsledare folkhälsa. 

 

Strategier 2014 

Helhetssyn och samverkan- 

Norra Hisingens folkhälsoarbete syftar till att främja helhetssyn och skapa samverkan 
mellan stadsdelsförvaltning, primärvård och andra centrala aktörer kring hälsofrämjande 
och förebyggande arbete. 



 17(58) 

Ett exempel på detta är att sköterskor från MVC och BVC i Backa har varit och besökt 
den sociala mötesplatsen för kvinnor och barn i Backa Röd under våren. De har då 
samtalat med kvinnorna om barns respektive kvinnors hälsa. 

 

Analys 

Flera av aktiviteterna är riktade och konkreta. Resultaten är både kort-och långsiktiga 
och bidrar till en upplevelse av ökad trygghet. 

 

Planerad utveckling/förbättring 

Folkhögskoleprojektet kommer att fortgå, det generella föräldrastödet utvecklas och 
Livslots för äldre kommer att fortsätta under 2014. Förvaltningen kommer fortsätta att 
stötta den nystartade föreningen i Backa Röd, tills de kan stå på egna ben. Insatser som 
samtliga har fokus på att öka förutsättningarna till goda livschanser och god hälsa. 
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8 Folkhögskoleverksamhet 

Mål för aktiviteten 

Syftet med Folkhögskoleprojektet är att minska skillnaderna i hälsa mellan olika 
socioekonomiska grupper och delar av Norra Hisingen. Dels genom att höja 
utbildningsnivån bland Norra Hisingens befolkning och dels genom att få fler invånare i 
arbete och egen försörjning. 

 

Aktivitetens resultat 

Tre folkhögskolekurser har erbjudits i Backa under läsåret 2013-2014: En 
studiemotiverande folkhögskolekurs på 12 veckor (SMF), en Sfi-utbildning (svenska för 
invandrare) i kombination med konceptet meritportfölj på ett läsår samt en personlig 
assistentutbildning på ett läsår. SMF och Persolig assistent var fulltecknade från 
kursstart. Personlig assistent hade 34 sökande, men hade bara möjlighet att anta 18 
elever. Sfi-utbildningen fyllde bara hälften av sina elevplatser. 60 procent av det totala 
antalet eleverna är kvinnor och 47 procent bor i Norra Hisingen.  För mer detaljerad 
deltagarstatistik, se tabellen nedan. 

Samtliga elever vid Personlig assistentutbildningen har fått arbete efter avslutad 
utbildning och majoriteten av SMF-eleverna har fortsatt att studera vidare vid 
folkhögskolans övriga utbildningar, efter avslutad kurs. 

En fullständig resultatredovisning av Folkhögskoleprojektets första läsår 2013-2014 
kommer att presenteras under hösten 2014. 

 

 Deltagare Boende i stadsdel 

 Män Kvinnor Totalt Norra 
Hisingen 

Lundby o 
Västra 

Hisingen 

Övriga 
Göteborg 

SMF 13 7 20 7 8 5 

Sfi 1 11 12 7 2 3 

Personlig 
assistent 

6 11 17 9 5 3 

Totalt: 20 29 49 23 15 11 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 370 tkr  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part 2 011 tkr  

Siffrorna i denna tabell avser hela projektbudgeten för läsåret 2013/2014.  
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Strategier 2014 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

Projektet är tänkt att genomsyras av ett hållbarhets- och strukturellt perspektiv genom 
att göra det enklare för invånare i Norra Hisingen att bryta sitt utanförskap, börja 
studera och närma sig arbetsmarknaden. 

 

Analys 

Ett gott samarbete har utvecklats mellan Göteborgs folkhögskola och förvaltningen 
under det gångna läsåret. Båda parter är överens om att det är ett långsiktigt samarbete. 
Detta innebär goda möjligheter för förvaltningen att kunna erbjuda lokalt anpassat 
kursutbud till invånare med låg utbildningsnivå. Då utbildningsnivå är en av de mest 
avgörande strukturella faktorerna bakom hälsa och välbefinnande, är projektets resultat 
hittills ett steg på vägen mot en trygg, livfull och attraktiv stadsdel. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Under det gångna läsåret har 47 procent av eleverna varit från Norra Hisingen. Målet är 
att den absoluta majoriteten av eleverna ska komma från Norra Hisingen inför läsåret 
2014/2015. För att lyckas med det har projektet tillsatt en referensgrupp till syfte att 
göra en ännu bättre analys av utbildningsbehovet i Norra Hisingen, än vad som hanns 
med inför innevarande läsår. Det har resulterat i ett än mer lokalt anpassat kursutbud för 
Norra Hisingen. Därutöver har förvaltningens verksamheter blivit än mer delaktiga i 
marknadsföring och rekrytering till kurserna inför läsåret 2014/2015. 
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9 Handlingsplaner LÖK, samarbete med polisen 

Mål för aktiviteten 

De strategier och åtgärder som parterna kommit överens om grundar sig i en gemensamt 
framtagen problembild som baseras på lokal kunskap och statistik om brott, 
ordningsstörningar och upplevd trygghet. Följande fokusområden har parterna avtalat 
om: 

1. Den upplevda tryggheten ska öka. 

2. Förebygga och minska ungas bruk av droger och motverka kriminalitet bland unga. 

3. Motverka och förebygga vålds- och stöldbrott. 

Aktiviteterna i handlingsplanen syftar till att nå reslutat inom dessa fokusområden. 

 

Aktivitetens resultat 

Handlingsplanen rediverades något inför 2014 och löper på enligt plan. Det 
brottsförebyggande arbetet har gett och ger resultat. Ökad polisiär närvaro när det finns 
misstankar om kriminell aktivitet och utbildning riktad till skolelever är exempel på 
aktiviteter som ger resultat, både kortsiktigt och långsiktigt. Polisens bedömning är att 
det varit och är lugnt i stadsdelen. Med detta menas att det inte är något utöver det 
vanliga. Det förekommer dock alltid något som föranleder polisens och förvaltningens 
intresse. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Verksamheten finansieras inom ordinarie budget. 

Strategier 2014 

Helhetssyn och samverkan- 

Ett väl upparbetat och nära samarbete internt mellan förvaltningens verksamheter och 
polisen ger effekter på både kort och lång sikt. Samsyn och kunskap om varandras 
verksamhet och aktiviteter är viktigt och sätts på prov när det inträffar allvarliga 
händelser och social oro uppstår.  

 

Analys 

Inför 2015 ska en ny överenskommelse med polisen arbetas fram. I samband med det är 
det nödvändigt att parterna återigen resonerar sig fram till en gemensam nulägesbild och 
utifrån detta enas om strategier och fokusområden. Styrkan i överenskommelsen och 
handlingsplanen är just detta. 

 

Planerad utveckling/förbättring 

Brottsförebyggande arbete är långsiktigt och det stöter alltid på motgångar och bakslag. 
Det gäller att vara uthållig men samtidigt rikta fokus och resurser där det är lämpligast. 
Ett fortsatt gott samarbete med polisen ger detta. 
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10 IDÈ-projektet, Kvinnogrupp Backa Röd 

Mål för aktiviteten 

Projektet startades i september 2011 och avslutades i juni 2014. Målet för IDÉ-projektet 
var att erbjuda kvinnor främst boende i Backa en möjlighet till egen försörjning genom 
arbete eller studier. 

Idé var ett treårigt samverkansprojekt mellan IFO-FH och Kultur och fritid i tre 
stadsdelsförvaltningar inom Göteborgs stad, Norra Hisingen, Lundby samt Askim-
Frölunda- Högsbo, där IFO-FH i Askim-Frölunda-Högsbo stod som projektägare.  
Målgruppen var arbetslösa kvinnor i tre bostadsområden i Göteborg: Backa Röd i Norra 
Hisingen, Fyrklöverområdet i Lundby samt Slottsbergsområdet i Askim-Frölunda-
Högsbo. I varje område fanns en mötesplats där kvinnorna erbjöds aktiviteter såsom 
språkträning, samhällsorientering hälso- och arbetsmarknadsaktiviteter. 

 

Aktivitetens resultat 

"IDÉ-projektet" individuellt stöd mot studier eller arbete 

Totalt 17 deltagare har varit inskrivna i projekt IDÈ under våren 2014. 

I projektet har deltagarna fått möjlighet att delta i olika aktiviteter såsom språkträning, 
hälsoaktiviteter, matlagning, studiebesök samt haft föreläsningar om jämställdhet, 
mänskliga rättigheter och samhällsinformation. 

Under våren har kvinnorna fått hjälp och stöd för att bilda en förening . En 
föreningskonsulent från Kultur och fritid har utbildat kvinnorna i hur man startar 
förening. Kvinnorna från alla tre stadsdelarna åkte även på studiebesök till Malmö och 
besökte Jalla-trappan som är ett kooperativ som drivs av kvinnor. 

Under projekttiden har projektet samarbetat med Idrotts- och föreningsförvaltningen 
och hälsoprojektet " Kom i gång", som syftar till att öka medvetenheten om hälsans vikt 
och att förbättra kvinnornas hälsa, då detta ofta är ett hinder för att nå arbetsmarknaden 
fullt ut. Detta är efterfrågat av kvinnorna själva. 

Under projekttiden har en kvinna fått säsongsanställning hos Poseidon, en deltagare har 
jobbat i projektet och hållit i dans och lättgympa för deltagare. En deltagare har varit på 
praktik i sex månader i en kyrka. Tre deltagare har studerat SFI på folkhögskolan i 
Backa. En kvinna har fått en timanställning som städerska på ett hotell med hjälp av 
Arbetslivscentrum. En kvinna har fått ett vikariat på en förskola i Västra Hisingen efter 
avslutad säsonganställning hos Poseidon. Tre kvinnor har över gått till 
Arbetslivscentrum, projekt Kvinnokraft efter avslutning i projekt IDÈ. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Projektet delfinansierades av EU-medel. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Projektets utvärdering visar att kvinnorna själva upplever att de blivit stärkta av att delta 
i IDÉ-projektet. 
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Både deltagare och projektpersonal uppger att projektet gett goda effekter. Effekter som 
nämns är förbättrad psykisk hälsa genom att deltagarna brutit en isolering och 
sysslolöshet. Både deltagare och projektpersonal uppger att deltagarna har blivit 
gladare, piggare, fått ökat nätverk och mindre värk i kroppen. De uppger även att de har 
fått bättre kunskap om det svenska samhället, bättre kunskaper i svenska språket och 
lärt sig mer om hur man sköter sin hälsa och att de har ändrat sina kostvanor. Detta har 
lett till ett bättre självförtroende. 

 

Samtliga fyra delmål anses vara uppnådda 

• Ökad förmåga hos deltagarna att använda svenska språket. 

• Ökad andel kvinnor i praktik, studier eller annan sysselsättning. 

• Ökad kunskap om och insikter i det svenska samhället. 

• Projektet ska bidra till deltagarnas goda hälsa. 

 

Utvärderingen visar på ett mycket bra resultat för en målgrupp som står långt från 
arbetsmarknaden.  

En av projektets utgångspunkter var att kvinnorna själva skulle definiera sina behov för 
att få makt över sina liv. Resultatet i projektet visar att deltagarna har haft svårt att 
själva driva frågor, eftersom de står långt från arbetsmarknaden, har svaga kunskaper i 
svenska språket och kort utbildningsbakgrund. 

Projektets resultat visar på vikten av att stadsdelarna stöttar kvinnorna med språkstudier, 
hälsa, samhällsinformation och kunskap om den svenska arbetsmarknaden för att rustas 
till att själva kunna ta tag i sina liv. Två viktiga hörnstenar är att bryta en social 
isolering och få en sysselsättning. 

 

Analys 

Alla tre stadsdelar har visat ett intresse för att kunna vidareutveckla mötesplatserna till 
föreningar och i förlängningen till sociala kooperativ. Om stadsdelarna på sikt hittar 
lösningar för detta är utsikterna för att projektets resultat kommer att generera 
långsiktiga hållbara resultat över tid som gynnar en utsatt målgrupp att närma sig 
arbetsmarknaden goda. 

Ett önskemål är att det ska inrättas någon form av samhällstjänst eller 
sysselsättningsplats för berörd målgrupp. Dels för att bryta deras isolering och förbättra 
deras språkkunskaper, och dels för att ge dem ett sammanhang att vara i. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Projektet är avslutat, 140630. 

Aktuella deltagare vid projektets slut remitteras till Arbetslivscentrums aktiviteter. 

Tre kvinnor har gått en utbildning i att starta förening. Kvinnorna efterfrågar en 
mötesplats där de kan vara och delta i olika aktiviteter. Tanken är att aktiviteterna ska 
skapas utifrån invånarnas egna intressen och önskemål. 

 



 23(58) 

11 Kvinnokraft 

Mål för aktiviteten 

Målgruppen är kvinnor (10-15 stycken) i åldern 25 – 55 år boende i Norra Hisingen 
med barn. Kvinnorna står helt utanför eller har bristande förankring på arbetsmarknaden 
i Sverige. Kvinnor med barn i tonåren har prioriterats. Med hjälp av projektet kan vi 
stärka kvinnorna i deras föräldraroll och på så sätt också stötta de barn och ungdomar 
som finns i familjen. 

Det övergripande målet är att deltagaren i projektet ska få förutsättningar till goda 
livschanser och integration för att öka deras rättigheter och livsmöjligheter och 
stimulera till en ökad social sammanhållning och stärka samhällsgemenskapen. Målet är 
också att personer som varit långtidsberoende ska kunna bli självförsörjande. ( KF, 
Budget 2014) 

 

För att nå detta är delmålen följande: 

• Arbetslivskunskap/etablera sig på arbetsmarknaden 
• Förbättra kunskaper i  det svenska språket 
• Integreras i nya sociala sammanhang och stärka sin självkänsla 
• Individens egna mål 

 

Aktivitetens resultat 

Av de i dagsläget 14 deltagande kvinnorna har två erbjudits säsongsarbete, en på 
Poseidon och en på Bostadsbolaget AB. Två andra deltagande kvinnor fick arbete på 
andra arbetsplatser. En av kvinnorna som började sitt säsongsarbete i april har förbättrat 
sina kunskaper i svenska språket och har erbjudits förlängning på sin tjänst . Detta leder 
till att hon då arbetet upphör i november kommer att få ersättning i form av A-kassa, om 
hon inte får arbete eller börjar studera. 

De övriga tio deltagande kvinnorna har en  individuell plan med insatser för att komma 
ut i sysselsättning i form av praktik/studiebesök/studier/jobb . Det kan till exempel vara 
kunskap om hälsa, samhället, förberedande inför arbetssökande, språkstudier, 
språkpraktik med mera. Några av kvinnorna studerar parallellt på SFI. Två av de 
deltagande kvinnorna har ansökt till utbildning till måltidsbiträde och lokalvårdare på 
Göteborgs folkhögskola i samarbete med SDF Norra Hisingen. 

I samtal uppger några av kvinnorna att de upplever sin hälsa bättre vilket är viktigt för 
en väg in på arbetsmarknaden och i sin roll som förälder. 

Som en del i att ytterligare stärka föräldrarollen har en föräldrautbildning planerats i 
samarbete med Resursteamet i Norra Hisingen med start i höst.  
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Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 528 840  

Annan förvaltning/ bolag  211 536 

EU   

Annan extern part  52 884 

Kommentarer till ekonomiska förutsättningar 

Kostnader: lönekostnader och omkostnader i form studiebesök, friskvård med mera. 

SDF Norra Hisingen står för 50 % av kostnaderna resterande delas enligt nedan på 
deltagande bostadsbolag. 

Bostads AB Poseidon kostnader: 20 % lönekostnad inklusive PO för projektledare 
99 768. Övriga kostnader 6000, totalt 105 768 kronor. 

Bostadsbolagets kostnader: 20 % lönekostnad inklusive PO för projektledare 99 768. 
Övriga kostnader 6000, totalt 105 768 kronor. 

Stena Fastigheter Göteborg AB kostnader:10 % lönekostnad inklusive PO för 
projektledare 49 884. Övriga kostnader 3000, totalt 52 884 kronor. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Ett exempel är att Projekt Kvinnokraft har startat en process till egenmakt, framtidstro 
och en känsla av sammanhang. 

 

Analys 

Att helt stå utanför arbetsmarknaden och inte kunna behärska det svenska språket 
innebär att man har svårt att guida sig själv och sina barn i samhället och hur de olika 
systemen fungerar med skola, sjukvård och så vidare. När dessa faktorer inte fungerar 
finns risk för ett utanförskap, psykisk ohälsa och låg självkänsla. Kvinnokraft bidrar till 
att förebygga och stötta kvinnorna att bli stärkta i sig själva, att känna meningsfullhet 
och tillhörighet. Detta kan även stärka dem i rollen som förälder . 

 

Utveckling/förbättring 2014 

Hittills har projektet visat att kvinnor med annan etnicitet än svensk kan riskera att 
osynliggöras i situationer där de möter samhället (inom socialtjänst, sjukvård med 
flera). För att arbeta för en attraktiv och livfull stadsdel måste det medskapande arbetet 
med att inkludera alla invånare fortsätta och utvecklas ihop med invånarna; kvinnorna. 

Tonvikten bör läggas på att fortsätta synliggöra kvinnorna i handläggning och utredning 
inom socialtjänsten och i samverkan med hälso- och sjukvården lyfta de risker som 
föreligger och ti llsammans arbeta för att förebygga dem. 
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12 NOSAM  

Mål för aktiviteten 

Regelbunden samverkan inom Nosam sker. Samverkan inom Nosam avseer alla åldrar 
och hela stadsdelen. 

Aktivitetens resultat 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Strategier 2014 

Analys 

Planerad utveckling/förbättring 2014 
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13 Ny idrottshall 

Mål för aktiviteten 

Målet är att verka för att det byggs en idrottshall i Backa, vilket också varit ett av 
nämndens särskilt prioriterade mål. Detta är också är en del av arbetet med Selma 
Lagerlöfs torg. 

 

Aktivitetens resultat 

Beslut om en tillfällig idrottshall har fattats i idrotts- och föreningsnämnden och ska stå 
klar hösten 2014. Intern samverkan har skett mellan utvecklingsavdelningen och sektor 
utbildning och kultur och fritid. Förvaltningen deltar även i planeringen av en 
permanent hall som ingår i detaljplanen för Selma Lagerlöfs torg. Planen har bearbetats 
efter samrådet och ska ställas ut under tidig höst. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Inom befintlig budget. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Samverkan har skett med idrottsföreningar i Backa, en dialog som varit svår att hålla 
kontinuitet i, främst på grund av att ett flertal aktörer är involverade och att ansvaret 
dem emellan varit oklart. Det är i denna process tydligt att tilliten till kommunen är 
bräcklig och att den är viktig att vårda för att ta tillvara engagemang och bidra till 
framtidstro i stadsdelen. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Samverkan gällande kommunikation och civilsamhällets delaktighet måste stärkas. Att 
mellan förvaltningar nå en kultur som uppmuntrar ansvarstagande långsiktigt och på 
tvären är en fortsatt utmaning. 
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Analys 

När förvaltningen inte själva är drivande i processer utan är beroende av andra aktörer 
hos vilka ansvaret ligger, kan en gemensam ambitionsnivå gällande dialog och 
kommunikation i linje med Backa i fokus mål vara svår att nå. Det civila samhället har 
involverats tidigt i processerna kring idrottshallarna, men kvaliteten i dialogen har inte 
kunnat säkerställas över tid. En lärdom är att förvaltningen behöver tydliggöra principer 
och ansvarsfördelning tidigt för att säkra en gemensam färdväg. 

Planerad utveckling/förbättring 

För att vårda förtroendet hos föreningslivet i stadsdelen krävs ett helhetstänkande ihop 
med andra förvaltningar och bolag. Det är viktigt att verka för att god information ges 
till allmänheten under fortsatt planering och byggtid. 
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14 Mötesplats Backa Röd 

Mål för aktiviteten 

Målet/visionen för Mötesplats Backa Röd är att i dialog med de boende och andra 
aktörer i området skapa en mötesplats som på olika sätt kan bidra till ökad tillit till 
samhället och mellan människor.  

 

• "ditt andra vardagsrum" - en plats som är öppen att gå till på dag- eftermiddags- 
och kvällstid för boende i alla åldrar. (både inomhus- och utomhusmiljö). 

• lokaler som föreningar eller grupper av invånare kan utnyttja för verksamhet av 
olika slag (dock inte festlokal för slutna sällskap). 

• öka tillgänglighet på offentlig service och välfärdsverksamhet, minska barriärer 
och sänka trösklar. 

  

Aktivitetens resultat 

De kvinnor som deltagit i Idé samt kvinnorna som deltog i kvinnoträffarna har under 
våren uttryckt att de är i behov av en fortsatt möjlighet till social samvaro och olika 
aktiviteter som till exempel läxhjälp, språkcafé, att sy, information från olika sektorer i 
förvaltningen med mera. Under våren 2014 togs ett beslut om att flytta projket Idés 
verksamhet till Erikslundsskolan för att på ett naturligt sätt bygga vidare på en 
mötesplats i området med de kvinnor som deltagit i IDÉ-projektet. (åtta kvinnor) 

De möbler och övrig inredning flyttades till Erikslundsskolan och en planering med 
kvinnorna gjordes om hur de skulle kunna använda mötesplatsen i framtiden. Tre 
kvinnor planerar samt utbildar sig i föreningskunskap för att kunna starta en förening.  
De erbjöds att använda lokalen till sina träffar på helger och kvällar. 

Ett möte med representanter från Rädda Barnen genomfördes, där de förklarade hur de 
skulle kunna bidra med aktiviteter på mötesplatsen i framtiden. 

På grund av den fruktansvärda våldshändelsen i maj stängdes Erikslundsskolan vilket 
ledde till ett uppehåll i skapandet av mötesplatsen. 

Nu söker förvaltningen en tillfällig lokal . Ett möte med 
Lokalsekretariatet/Lokalförvaltningen genomfördes i juni för att gå igenom förstudien 
för nybyggnation av en mötesplats i Backa Röd. 

  

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

Strategier 2014 

 Framtidstro och medskapande samt infrastruktur och mötesplatser- 

De invånare som hittills är involverade har uttryckt att de är i behov av en mötesplats i 
området för att få möjlighet att träffa andra och att ha meningsfulla aktiviteter att utföra. 
Att möta andra och komma ut kan även göra att tex våld i nära relationer, behov av 
föräldrastöd, etc  uppmärksammas. 
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Analys 

På grund av våldsändelsen som skedde under våren går det inte att se något reslutat än 
av det arbete som påbörjades. Däremot känns det som om arbetat som påbörjats visar att 
vi är på rätt väg. De invånare som på något sätt varit involverade uttrycker att de är i 
behov av en mötesplats i området Backa Röd. Deras delaktighet är viktig för det 
fortsatta arbetet i att skapa en mötesplats som är inkluderande för alla. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Möten, workshops med mera kommer att planeras och genomföras med invånare och 
andra aktörer i området så att de från start är med och skapar innehållet i den framtida 
mötesplatsen. 
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15 Samverkan SSPF 

Mål för aktiviteten 

SSPF står för samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid kring ungdomar i 
åldern 12-18 år. 
Målet är att ungdomen ska ha en fungerande skolgång och leva ett liv fritt från droger 
och kriminalitet.  
Personal från skola, socialtjänst, polis och fritid samarbetar med vårdnadshavare och 
ungdom för att få till en positiv utveckling för ungdomen. 

 

Aktivitetens resultat 

SSPF består av ett samverkansarbete och ett arbete direkt med ungdom och föräldrar. 
Inom ramen för samverkansarbetet har det genomförts 29 träffar. Det har varit träffar 
för styrgrupp, arbetsgrupp och undergrupper. 

Samverkansarbetet har lett till 14 samtycken under våren 2014, där ett aktivt arbete har 
genomförts antingen med nätverksmöte med åtagandeplaner alternativt 
samverkansärende. 
Dessa 14 samtycken har innefattat arbete med sju tjejer och sju killar. 

SSPF har utöver arbete med individärenden och samverkan också haft ett 
förebyggandefokus.  
- Kartläggning har genomförts kring ungdomars psykiska ohälsa i Brunnsboområdet. 
- Samarbetsmöte har genomförts med Mini-Maria. 
- Norra Hisingen kommer att delta i ett utbildningsprojekt via social utveckling för att 
kompetenshöja personal kring sexuellt risktagande. 
- Planering har skett för att genomföra höstens temavecka ”Ungas attityder IRL och på 
nätet”. 
- Möten har hållits kring oron för risk att ungdomar rekryteras till kriminalitet kopplat 
till fritidsverksamheten för unga vuxna i Backa Röd området. 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet sker inom ramen för ordinarie arbete. 

 

Strategier 2014 

 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

SSPF är ett långsiktigt arbete med syfte att få till snabba insatser för ungdom i riskmiljö. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Detta arbetssätt ska leda till att fler ungdomar upplever sig sedda och lyssnade till. 

Analys 

Under 2013 hade SSPF som mål att öka antal individärenden. Arbete med individ är nu 
i full gång och Norra Hisingen får i flera sammanhang positiv feedback på metodiken 
som utvecklats. Fortsatt fokus behövs på risken att rekryteras till kriminalitet, ett bra 
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komplement till SSPF-arbetet blir satsningen som görs på unga vuxna i det som kallas 
social insatsgrupp (SIG). 

Det har uppmärksammats ett stort behov av föräldrastöd kring de ungdomar där SSPF är 
inkopplade. Då socialtjänst med myndighetsutövning inte finns med i alla 
individärenden inom SSPF behöver former ses över för att se hur ett föräldrastöd skulle 
kunna se ut. 

SSPF behöver fortsätta utveckla arbetet för att komma in i tidigare åldrar än 14-15 år. 
Stadsdelens mellanstadierektorer finns med i SSPF med syfte att försöka nå 
ungdomarna tidigt. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Den goda samverkan fortsätter. 

  



 32(58) 

16 Selma Center 

Mål för aktiviteten 

Selma Center ska vara den självklara mötesplatsen. Här får man möjlighet att mötas och 
skapa nätverk för idéer och engagemang i stadsdelen. Selma Center har tydligt fokus på 
information och dialog, trygghet och tillgänglighet, på närvaro och flexibilitet. Selma 
Center har ett brett och aktuellt innehåll och ska 

 

• bidra till ökad trygghet i stadsdelen 
• informera och kommunicera om aktuella frågor 
•  inhämta synpunkter och förslag från invånarna 
• bygga förtroende för samhällsaktörerna hos invånarna 

 

Aktivitetens resultat 

• Öppet fyra eftermiddagar i veckan, och har under halvåret haft 283 besökare i 
snitt per månad under ordinarie öppettider. 

• Genom stadsdelsförvaltningen erbjuds ny service från 2014 - socialtjänsten 
erbjuder boenderådgivning två gånger i månaden och arbetslivsstödjare från 
Arbetslivscentrum finns sedan januari på Selma Center varje månad och är då på 
plats till 18.30. 

• En backabaserad förening erbjuder barn och unga läxhjälp varje vecka och håller 
då själva öppet till kl. 20.¨ 

 
• Under våren så var det samråd av detaljplan för Selma Lagerlöfs torg, 

utställningen var välbesökt. Då bemannades mötesplatsen delvis av 
tjänstepersoner från Framtidens Selma, Trafikkontoret och 
Stadsbyggnadskontoret. 

 
• Sektor utbildning har haft temaveckor under rubriken "Att bygga för lärande" i 

syfte att kommunicera pedagogiskt innehåll, men också planerna för nya skolor 
och förskolor i stadsdelen. Sektorschef fanns på plats på särskilda tider, bland 
annat som en återkoppling kring skoldialogen som genomfördes i Backa. 

 
• I januari hängde en utställning med bilder från kulturskoleverksaheten El 

Sistema, elever invigde med konsert. 
 

• I samarbete med det Hisingsgemensamma Fattigdomsprojektet så har en dialog 
på tema tillit och trygghet genomförts med backabor under våren. I arbetet så har 
Selma Center varit ett nav, här har berättelser samlats in, en workshop har hållits 
och den slutliga utställningen hängde här. 

 
• Två backabaserade författare bjöd in till författarkväll i maj månad. 

 
• I februari lånades Selma Center för ett ungdomsarrangemang där elever från 

Skälltorpsskolan fick möjlighet att delta i en dj-workshop. 
 

• Exempel på möten och grupper som träffats på Selma Center under våren är: 
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pensionärsrådet, informationsmöten för ungdomar och föräldrar om 
förvaltningens feriejobb, Selma Lagerlöf torgs företagarförening, 
Bostadsbolaget, Skälltorpsskolans elevråd, informationsmöten om 
vuxenvandring. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 510 tkr 125 tkr 

Annan förvaltning/ bolag 70 tkr  

EU   

Annan extern part 70 tkr  

 

Strategier 2014 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Antalet besökare fortsätter att öka, på så sätt har Selma Center stärkts till att bli en 
mötesplats för fler. För frågor som rör stadsplanering är det den självklara mötesplatsen 
för många, det är etablerat som plats att diskutera dessa frågor och få information. Att 
mötesplatsen har ett bredare syfte, att det är en allmän plats för dialog, aktiviteter, 
möten och egna initiativ är svårare att kommunicera men även där göra framsteg genom 
ökad samverkan och en bredd i utbudet. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Selma Center har på olika sätt spelat en större roll i arbeten och projekt som sträcker sig 
utanför enbart den fysiska mötesplatsen. Bland annat genom att spela en stor roll som 
arena under Tillitsdialogen. Men också i arbetet med Selma Lagerlöfs torg - för att 
skapa ett mer livfullt och tryggt torg så finns Selma Center med tillsammans med andra 
aktörer runt torget som Göteborgslokaler, skola och bibliotek. 

 

Analys 

På olika sätt har mötesplatsen blivit en tydligare aktör på torget som är en del av 
stadsdelen Backa. Aktiviteten bidrar förhoppningsvis till en positiv utveckling i området 
i stort genom att i arbetet tänka på hur det som görs på/genom Selma Center påverkar 
Backa. 

Det välbesökta samrådet visar att stadsplanering och ombyggnation är angeläget för 
många. Det resultatet ger en tydlig indikation på vad som drar besökare och vad som 
engagerar, sett till antalet besökare. Det ska finnas ett behov av det som görs hos oss 
och det är en riktlinje framåt - att få mer kunskap om behov och planera därefter. 

Att vi genom läxhjälpen nu har en första aktivitet där mötesplatsen hålls öppen helt utan 
närvaro från förvaltningen är ett viktigt steg i arbetet för en trygg stadsdel. Ingången är 
att civilsamhället är en viktig aktör i det trygghetsskapande arbetet och därför är det 
fortsatt viktigt att genom Selma Center skapa relationer och samarbeten. 
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Planerad utveckling/förbättring 2014 

Att utveckla metoder för ökat brukatrinflytande. 

Utveckla Selma Center som arena för civilsamhället. 

En hållbar bemanning av Selma Center är nödvändig för kontinuitet och kvalitet i 
verksamheten, det är fortsatt ett utvecklingsområde. 
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17 Selma Lagerlöfs Torg Nu och i Framtiden 

Mål för aktiviteten 

Målet för aktiviteten är att stärka torget som mötesplats för backaborna både på kort och 
på lång sikt. Omfattande planarbete pågår för förtätning och ombyggnation av Selma 
Lagerlöfs torg, vilket är positivt för Backas utveckling men också gör att torget nu 
befinner sig i något av ett vänteläge, då det exempelvis kan vara svårt för företag att 
investera. I väntan på att pågående detaljplan och kommande planer blir klara och 
nybyggnation därefter kan starta, finns det därför behov av olika typer av insatser som 
kan bidra här och nu till ett livfullt och tryggt torg. 

 

Aktivitetens resultat 

Ett antal insatser har gjorts under året och arbetet i gruppen bestående av förvaltningens 
verksamheter och andra aktörer runt torget har tagit fart. Förskolebarn har pyntat till 
påsk och jul, det nya ”vardagsrummet” på torget med trädäck och belysning har 
färdigställts och invigts, barn planterade blommor under Backadagen och stadens 
kultursommarjobbare har haft föreställningar på scenen. Samtliga åtgärder utgår ifrån 
genomfört dialogarbete, bland annat genom samarbete med Skälltorpsskolans elevråd 
och förskolorna i området. Det finns nu information om aktiviteten på Backa i fokus 
webbsida och evenemang har beskrivits både i lokalpressen samt i ungdomstidningen 
Made in Backa i syfte att jobba mer utåtriktat och kommunicera det arbete som görs. 

Förvaltningen deltar även aktivt i den långsiktiga planeringen av nybyggnation kring 
Selma Lagerlöfs torg som inkluderar planer på ett nytt stadsdelshus med rum för kultur 
(Se avsnitt 7.5). 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet sker inom ramen för ordinarie budget. 

 

Strategier 2014 

Helhetssyn och samverkan- 

Strategin helhetssyn och samverkan är en grundtanke i aktiviteten på det sätt att initiativ 
underlättas genom samarbete när personer träffas i en ny konstellation med ett 
gemensamt mål. Ett exempel är invigningen av "Selmas nya vardagsrum" som 
möjliggjordes genom samverkan och med förvaltningen som drivande kraft, ett 
arrangemang som gav positiv energi för både boende och medverkande aktörer. 

 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Strategin infrastruktur och mötesplatser är också en grund i arbetet då syftet är att 
åstadkomma utbyten mellan olika verksamheter och på så sätt skapa möten och 
aktiviteter för att stärka torget som positiv arena. Arbetet har etablerats under året och 
arrangemang har kunnat genomföras tack vare att scenen tidigare rustats upp och 
"Selmas nya vardagsrum" tillkommit. 
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Analys 

Efter en startsträcka i arbetsgruppen har det gemensamma syftet blivit vägledande och 
en positiv medskapande anda vuxit fram. En positiv lärdom är att tålmodig 
processledning med ett tydligt perspektiv över tid kan släppa fram kreativitet och ge 
resultat. 

 

Planerad utveckling/förbättring 

Arbetet fortsätter under hösten med bland annat lökplantering kring torget och ett 
fortsatt tillvaratagande av mervärden utifrån det som redan görs i olika verksamheter. 
En ambition framöver är att fånga upp initiativ och engagemang från boende i högre 
utsträckning, särskilt barn och unga. 
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18 Skolan - demokratisk och kompensatorisk skola 

Mål för aktiviteten 

Skolan har två huvudmål: 

• Öka andelen elever med minst betyget E i samtliga ämnen. 
• Öka behörigheten till gymnasieskolans nationella program. 

För att nå dessa mål så arbetar vi aktivt med ett antal delprocesser där vår gemensamma 
analys visar att ett centralt område är elevernas inflytande och delaktighet i skolans 
dagliga verksamhet och kunskap om sitt eget lärande. Eleverna ska kunna föra ett 
kvalitativt resonemang om sitt eget kunskaps- och färdighetsläge i förhållande till målen 
och dessutom förstå vilket nästa steg som ska tas på bildningsresan mot målen. 

 

Aktivitetens resultat 

Betygsresultaten för Norra Hisingen visar efter vårterminens slut 2014 att 74,8 procent 
av eleverna i årskurs 9 har nått läroplanens mål i samtliga ämnen. Det innebär en ökning 
från förra året då motsvarande siffra var 74,1 Även meritvärdet, som beskriver summan 
av alla betyg, ökar i stadsdelen. I år ligger meritvärdet på 219,8. Motsvarande siffra från 
förra året var 209,8 Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasiet är 87,1 
procent. Även detta är en ökning från förra året då samma siffra var 86,6. 

Vi bedömer att flera olika faktorer bidrar till de förbättrande betygsresultaten. Hög 
andel behöriga lärare, kollegiala samtal där pedagoger delar med sig av sina egna 
erfarenheter, reflekterar och lär sig tillsammans, fortbildning för matematiklärare 
(Matematiklyftet) samt positiva och höga förväntningar bedöms ha påverkat 
betygsresultaten i positiv riktning. Vi bedriver sedan ett par år tillbaka ett målmedvetet 
utvecklingsarbete. Förskolechefer, rektorer, verksamhetsutvecklare, områdeschefer och 
sektorchef möts och arbetar med olika utvecklingsområden i ett 1-16 års perspektiv. Det 
ger en helhetssyn och ett gemensamt förhållningssätt och lärande i det som behöver 
utvecklas i stadsdelens förskolor och skolor. 

Formen för detta arbete är ett kollegialt samlärande över skolforms- och stadiegränser 
där bland annat goda exempel på pedagogisk utveckling som har bäring på ökad 
måluppfyllelse och förbättrade resultat är i fokus. Resultaten av detta arbete syns både i 
de former som förskolor, skolor och områden bedriver sitt utvecklingsarbete och i de 
utvecklingsplaner som de olika enheterna beslutar sig för. Gemensamma nämnare för 
dessa planer är: 

 

• Kollegialt samlärande 
• Elevernas inflytande och delaktighet 
• Bedömningsprocess 
• Värdegrundsarbete och förhållningssätt till denna värdegrund 

  

 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet sker inom befintlig budget. 
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Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

• Fortsatt arbete med att skapa och upprätthålla gemensamma förhållningssätt i 
värdefrågor som bemötande, människosyn, kunskapssyn samt positiva och höga 
förväntningar. 

• Formativ och framåtriktad bedömning med ett stort inslag av självbedömning. I 
syfte att i och med en ökad förståelse och kunskap bland barn och ungdomar om 
det egna lärandet och den egna positionen i förhållande till målen skapa positiva 
inre motivationskrafter och en lust till lärande och bildning. 

 

Hållbarhets- och strukturellt perspektiv-  

• Arbeta för att tydligt visa för brukarna hur förskolor och skolor organisatoriskt 
och metodmässigt hänger ihop. 

• Bygga attraktiva förskolor och skolor nära där familjerna bor för att minska 
resursförbrukningen. 

 

Analys 

Vi ser för andra året i rad en positiv resultatutveckling i årskurs 9 i samtliga tre 
mätområden, behörighet till gymnasieskola, meritvärde och andelen elever som har 

minst betyget E i samtliga ämnen. Detta bidrar starkt till de övergripande målen om en 
trygg, livfull och attraktiv stadsdel. 

 

Vi ska därför fortsätta med de strategier som vi arbetar med. 

• Värdegrundsarbete och förhållningssätt kring värdegrunden 
• Formativ bedömning 
• Sammanhållna och tydliga vägar genom sektorns olika verksamheter 

 

Vi behöver fortsätta med vårt arbete med att utveckla och implementera rutiner för vårt 
mottagande av nyanlända och hur vi arbetar med barn och ungdomar i särskilt behov av 
stöd. Och hur vi får detta arbete att bli en naturlig och inkluderad del av verksamheten. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

• Skapa kontakter med ett antal gymnasieutbildningar i syfte att fördjupa studie- 
och yrkesvägledning för att underlätta övergången mellan grundskola och 
gymnasium. 

• Ytterligare stärka arbetet med at göra bedömningsprocessen till en aktiv och 
levande del av undervisningen. 

• Arbeta för att de projekt och erfarenheter som barnen mött och gjort i förskolan 
synliggörs och används i skolans arbete. 

•  Skolor och förskolor blir närsamhällets angelägenhet inte bara i hur de används 
under verksamhetstid utan också att lokaler och utrustning kan användas av det 
ideella föreningslivet. 
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19 Trygghet/ säkerhet/ fysisk miljö 

Mål för aktiviteten 

Målet är att stadsdelen ska upplevas som trygg och fri från brott, hot, våld, skadegörelse 
och klotter. 

 

Aktivitetens resultat 

Förvaltningens brottsförebyggande råd har en undergrupp kallad ”Trygghet och 
säkerhet i fysisk planering” där ansvariga tekniska förvaltningar inom staden samt 
Västtrafik ingår. Arbetet i denna grupp har varit vilande under året men ska återupptas. 

En process som däremot pågår är att Norra Hisingen är en av tre prioriterade stadsdelar 
som får stöd under 2014 inom ramen för Trygg, vacker stad. Ett flertal platser har valts 
ut med grund i tidigare genomförda dialoger, bland annat aktivitetsparken vid Kärra 
Centrum, där skaterampen rustats upp, spontanidrottsplatsen fått nytt konstgräs och 
bänkar renoverats med mera. Andra åtgärder är att en bom sätts upp på en gång- och 
cykelväg i Backa Röd som hinder för moped- och bilkörning, ny belysning tillförs längs 
ett gångstråk i Brunnsbo och en lekplats i Backatorp rustas upp utifrån inkomna 
önskemål från barn. 

Den plats för unga i närheten av Backaskolan som byggdes under hösten 2013 har under 
våren 2014 kompletterats med förbättrad belysning och ett vindskyddande plank. 
Uppföljning av dialogen gjordes med ett möte i början av sommaren. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet sker inom befintlig budget. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Klotter och skadegörelse har varit minimalt på nytillkomna miljöer i stadsdelen, så som 
stadsodlingen i Backa Röd samt muralmålningen och "vardagsrummet" på Selma 
Lagerlöfs torg. Förvaltningen utgår ifrån att dialog och medskapande har varit en positiv 
faktor gällande värnandet av mötesplatser i det offentliga rummet. 

 

Helhetssyn och samverkan- 

Samverkan genom denna grupp förbättrar förutsättningarna för att arbeta effektivt med 
trygghetsfrågor gentemot medborgarna, och stärker möjligheterna för ett gemensant 
ansvarstagande. Då förvaltningen får bättre kunskap om hur de tekniska förvaltningarna 
planerar för, och arbetar med, drift och underhållsfrågor inom Norra Hisingen kan 
förvaltningen också förbättra sina egna arbetsmetoder och kommunikation gentemot de 
vi är till för. 
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Analys 

Förvaltningen driver denna arbetsgrupp, vars existens är ett undantag jämfört med 
många andra stadsdelar som saknar liknande sammanhang och relationer. Även om 
gruppen inte behöver vara konstant aktiv är det viktigt att hålla samarbetet vid liv för att 
främja ett långsiktigt och gemensamt ansvar för att få en trygg och säker fysisk miljö för 
hela Norra Hisingen. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Något som kommer att göras framöver och kan kopplas till denna grupp är att stärka tre 
platser i Backa Röd inom ramen för "Särskilda insatser i Göteborgs Stad", även detta 
kopplat till Trygg, vacker stad. 
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20 Trygghetssamordning 

Mål för aktiviteten 

Stödja, initiera och samordna aktiviteter vilka kan bidra till ökad tillit till människor och 
samhälle. Målet är att bidra till en tryggare stadsdel. 

 

Aktivitetens resultat 

Sedan 2012 har stadsdelsförvaltningens roll som samordnare och pådrivare i det 
trygghetsfrämjande arbetet blivit allt tydligare utifrån Backa i fokus perspektiv. 
Utgångspunkten är arbetet med positiv säkerhet, alltså sådant som kan öka tillit mellan 
människor och tillit till samhället. Under 2014 har förvaltningen fortsatt agera utifrån ett 
sådant perspektiv. 

Initiativet med mötesplats Backa Röd (se aktivitet 13) är ett sådant exempel. Ett annat är 
arbetet som gjorts vid Sagogången med dialog och mötesplats för unga (se aktivitet 18) 
och även de samarbeten och åtgärder som gjorts för att stärka Selma Lagerlöfs torg som 
positiv arena (se aktivitet 16). Ytterligare ett exempel är "tillitsdialogen" som utförts 
inom ramen för Fattigdomsprojektet. Frågeställningen "Vad kan vi göra tillsammans för 
att skapa mer tillit opch trygghet i Backa?" generade en mängd berättelser och 
synpunkter utifrån de boendes och civilsamhällets perspektiv som nu ska tas tillvara och 
behandlas av Hisingens politiker. 

 

 Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Arbetet sker inom befintlig budget. 

Strategier 2014 

Helhetssyn och samverkan-  

Genom att samla olika aktörer i arbetet med att öka tillit och trygghet blir det en bredd 
av insatser som genomförs och synliggörs. Samverkan mellan olika samhällsaktörer 
bidrar fortsatt till ökad tillit för samhället hos medborgarna. 

 

Infrastruktur och mötesplatser-  

Under året har Selma Lagerlöfs Torg varit fortsatt prioriterat för insatser. Torget fyller 
en viktig funktion med sitt serviceutbud och är en viktig mötesplats i stadsdelen. 
Mycket arbete har även fokuserats på Backa i stort och Backa Röd med denna strategi 
som grund. 

 

Analys 

Både med kort och långsiktigt perspektiv på tillit och trygghet är det angeläget att 
stadsdelsförvaltningen värnar service och närvaro på Selma Lagerlöfs Torg samt riktar 
särskilt fokus på Backa Röd. 
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Planerad utveckling/förbättring 2014 

Tre platser i Backa Röd kommer att åtgärdas inom ramen för "Särskilda insatser i 
Göteborg" (se aktivitet 18) och långsiktigt är ett stadsdelskontor med rum för kultur på 
Selma Lagerlöfs torg en angelägen prioritering (se aktivitet 5). 
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21 Ungdomssatsningen 

Mål för aktiviteten 

Under våren 2014 har verksamheten inte haft någon målformulering då verksamheten 
har varit under avveckling. Rekrytering pågår och verksamheten startar under hösten 
2014. 

Den verksamhet som har varit igång har haft målsättningen: Att unga 16-19 år ska ges 
möjligheter till en aktiv fritid. 

 

Aktivitetens resultat 

Övergripande finns det inget resultat som kan redovisas då verksamheten legat nere 
under året på grund av omorganisation och överflyttning till Lundby. 

Den del av verksamheten som varit igång under våren är "Just Move'It", en större 
danstävling med medverkande dansgrupper från såväl Göteborg som från kommuner i 
hela södra Sverige. Avslutande final lockade till sig cirka 900 besökare varav ett stort 
antal medverkande. Danstävlingen genomfördes på Konserthuset med lyckat resultat. 
Cirka 30 dansare var boende på Hisingen. Könsuppdelningen var relativt jämn, med 
något större andel tjejer. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Resursnämndsuppdraget har med retroaktiv verkan flyttats till SDN Lundby, som i sin 
tur täcker de omkostnader för lokal- och personalkostnader som kan härledas till Norra 
Hisingens utgifter under 2014. 

 

Strategier 2014 

Framtidstro och medskapande- 

Ungdomssatsningen som resursnämndsuppdrag över staden har en självklar viktig roll i 
att skapa hållbarhet och framtidstro. Under våren 2014 har Ungdomssatsningen påbörjat 
arbetet mot en nysatsning. En satsning där inflytande och medskapande är viktiga delar. 
Resursnämndsuppdraget i sig kommer att flytta sitt administrativa fäste till Lundby men 
uppdraget gäller fortfarande hela Hisingen. Unga bär en viktig kraft och de 
verksamheter som berör och riktar sig till åldersgruppen har ett tydligt uppdrag att skapa 
goda förutsättningar för att bygga tillit, trygghet och långsiktighet med unga i fokus. 
Ungdomssatsningen är en viktig aktör för att bygga hållbara strukturer och låta unga 
vara medskapande i sina liv. 

 

Analys 

Under våren har Ungdomssatsningen inte genomfört några aktiviteter i området. 
Ungdomar från Hisingen har varit med i en större danstävling "Just Move'It, som 
genomförts i staden. Backa erbjöds att vara värd för en av deltävlingarna som avslutades 
med en större final på Konserthuset där ca 900 ungdomar medverkade. 

Inga aktiviteter att redovisa utifrån egna initiativ  av unga. En omfattande 
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organisationsförändring har präglat verksamheten hela våren. Samarbeten mellan fritid, 
kultur och ungdomssatsningen har planerats. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Ungdomssatsningen som resursnämndsuppdrag har flyttat till Lundby 
stadsdelsförvaltning. Utifrån uppdraget att vara en verksamhet för hela Hisingen finns 
Backa i Fokus med som en naturlig del av uppdraget. En rekrytering till verksamheten 
påbörjas under hösten och inför 2015 kommer det att finnas en tydligare plan för på 
vilket sätt Ungdomssatsningen finns med i aktiviteterna kring Backa i Fokus. 
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22 Utveckla kulturhusen 

Mål för aktiviteten 

Ett uppdrag har getts för att stärka kulturhusens utveckling i stadsdelen. "Uppdraget är 
att utveckla kulturhusen till offentliga rum för alla åldrar. De ska vara inkluderande för 
alla oavsett sociala, ekonomiska eller fysiska förutsättningar och man ska arbeta för 
ökad mångfald och jämställdhet." Med kulturhusen menas Backa Kulturhus, 
Kulturpunkten i Tuve samt biblioteket i Kärra. 

 

Aktivitetens resultat 

Stora förändringar har skett på Backa Kulturhus vilka resulterat i att: 

• kulturskolan har flyttat in med sin verksamhet. 
• det nu finns ett galleri i en öppen och ljus miljö. 
• ännu en möteslokal är färdigställd. 
• livslust har fått större lokaler. 
• receptionen med kassa har flyttat upp ett plan och är nu mer tillgänglig för 

verksamheten i huset. 
• en ateljé håller på att färdigställas. 
• scenen på torget har fått en permanent ljudanläggning. 

 

Dessa aktiviter kommer att bidra till ett tryggare, attraktivare och livfullare Kulturhus 
för flera brukare. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 20 000  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part   

Kommentar till ekonomiska förutsättningar 

Verksamheten är inom befintlig budget. 

Strategier 2014 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Den utveckling som skett på Backa Kulturhus kommer att ge medborgarna en mer 
sammanhållen plats att producera och konsumera kultur. 

 

Analys 

Backa Kulturhus har gått ifrån att innefatta en hel del kontor för personal till att nu 
använda ytorna till de som vi är till för. En organisationsförändring gör också att 
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möjligheten att styra och leda ökar. Detta bör effektivisera vårt arbeta och förbättra våra 
tjänster. De planer som planerats lokalmässigt har i stort genomförts och det gäller nu 
att finna nya strukturer i en samlad personalgrupp för att kunna bli mer effektiva. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Inga större förändringar planeras. En översikt på personalsidan kan göras och se över 
vissa flöden i huset. Mer kulturaktiviteter planeras inför 2015.  
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23 Utveckla Ung kultur 

Mål för aktiviteten 

Utöka möjligheterna för unga att vara medskapande och bli producenter i sin egen 
miljö. Låta unga ta plats i den befintliga strukturen och utöka möjligheterna för 
inflytande i stadsdelens processer. 

 

Aktivitetens resultat 

Ung kultur har utvecklats och funnits med som en viktig del av aktiviteterna för unga 
runt Selma Lagerlöfs torg under våren. Genom till exempel utvecklingsstöd till 
kulturskolan har en bok om och av romska barn producerats och nya nummer av Made 
in Backa, med kulturtema har getts ut. Arbetet har pågått som ett samarbete mellan 
kulturskolan och fritidsgården. Ung kultur har tagit en plats genom uppträdanden och 
konserter av kulturskoleelever, vernissage och som deltagande på torgdagar. Initiativ till 
att visa Ung Kultur har tagits från såväl kulturskolan som fritidsgården. Samarbeten 
mellan de olika benen inom Kultur och fritid är en förutsättning för att det ska bli bra. 

De samlade aktiviteterna har starkt bidragit till att stora grupper av unga har varit 
medproducenter i sin närmiljö då både tidningar och boken utgår från de ungas 
närmiljö, identitet och intressen. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 63 000  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part   

Kommentar till ekonomiska förutsättningar 

Kostnader utöver ordinarie personal täcks av utvecklingsstöd från Kulturförvaltningen. 

 

Strategier 2014 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Ung Kultur ska bidra till att lösa bristen på meningsfulla aktiviteter, segregering mellan 
grupper och rum och bristen på positiva arenor. 

 

Analys 

De flesta initiativ som tagits till aktiviteter har inte tagits direkt av unga själva. Vissa 
delar kan de ha varit delaktiga i och utformat men ramarna för och på vilket sätt det ska 
bli ett resultat är formulerat av vuxna med en intention att det ska synliggöra 
möjligheter. Det kan krävas ytterligare plattformar för att unga ska känna att deras 
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kulturutövande har en självklar plats i Backa. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Genom ett fortsatt samarbete mellan kulturskolan och fritidsgården så kommer vi att 
kunna planera för långsiktighet. Att tillsammans visa vägen till ramarna för en rikare 
fritid och att unga själva skapar innehållet. Vi behöver bli bättre på att tillvarata våra 
verksamheters kompetenser så att det gynnar målgruppen på ett sätt som stöttar deras 
egna idéer och initiativ. 
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24 Utveckla El Sistema 

Mål för aktiviteten 

• Att utveckla El Sistema vidare då det skapar oväntade möten och stimulerar 
ungas inlärningsförmåga. 

• Att nå barn och familjer utanför den traditionella kulturskolans rekryteringsbas. 
• Att göra dem vi möter delaktiga i samhället genom kvalitativt musicerande och 

en engagerande sysselsättning med positiva konsekvenser för livet. 
• Att öka barn och familjers gemenskap både inom och utom familjen. 

Aktivitetens resultat 

De förväntade effekterna av kulturskolans El Sistema-verksamhet har under VT 2014 
varit att 

1. Fördjupa det redan pågående arbetet med blåsorkester, kör och särskoleverksamhet 
på Lillekärrskolan i Kärra samt att undersöka utvidgningsmöjligheterna i äldre klasser, 
då de barn som varit med sedan starten nu ska börja klass fyra och därmed byta skola. 

2. Fördjupa det redan pågående arbetet med stråkorkester med elever från 
Brudbergsskolan och etablera flytt till Backa kulturhus på Selma Lagerlöfs torg, vilket 
gör att tillgängligheten ökar för elever från andra skolor i området. 

3. Etablera och utveckla kontakt med Brunnsboskolan där vi tidigare inte varit. Detta 
sker genom undervisning i förskoleklass, då vi når både barn som tidigare gått i El 
Sistema på sin förskola och barn som är helt nya för El Sistema. Genom att bedriva 
undervisning i hela klasser och inte bara för de barn som valt El Sistema på 
eftermiddagen, nås barn och familjer utanför den traditionella kulturskolans 
rekryteringsbas. 

4. Fördjupa möten mellan de olika boendeområdena i stadsdelen genom ett regelbundet 
och kvalitativt Vänstay, det vill säga den sociala mötesplats där El Sistema-elever, deras 
syskon och föräldrar samt alla El Sistema-lärare i Kulturskolan träffas, umgås, äter och 
musicerar ihop varje onsdag. Den förväntade effekten av Vänstay är ett långsamt 
växande i förtroende, både för sig själv, för varandra, för vår stadsdel och vår stad. 
Dessa möten stimulerar elevernas - och även familjernas - fortsatta lärande. 

5. Utveckla förebildande aktiviteter exempelvis att möta/lyssna till/spela och sjunga 
med professionella eller etablerade amatörmusiker. Detta har skett genom utökat 
samarbete över staden särskilt inom körsång, som är starkt i Kärra. Eleverna har vid 
upprepade tillfällen fått träffa förebildande körer och körsångare från olika delar av 
staden, liksom instrumentalisterna som sedan start har samarbetat med GSO (Göteborgs 
symfoniker). På detta sätt sänker vi trösklar till olika fysiska och tänkta barriärer i vår 
stad och fler blir delaktiga i fler aktiviterer i samhället. Rörligheten ökar och alienering 
motarbetas. Eleverna får också en positiv bild av en framtid där man själv kan uppnå det 
man vill om man kämpar för det, både enskilt och tillsammans med andra. 

6. Deltagande i Side By Side A Youth Music Camp 17-18 juni 2014 i Göteborg, som en 
del av jubileumsarbetet inför 2021. Drygt 600 barn, ungdomar och föräldrar från hela 
Norden deltog i workshops och lägergemenskap, och stod samtliga på scen på den stora 
avslutningskonserten på Göteborgs Opera 18/6. Norra Hisingen hade elver och föräldrar 
med både från Kärra och från Backa och lärde känna andra deltagare från överallt i 
Norden. Detta läger ska vara återkommande från år till år. 
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Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 1.75 milj 500 tkr 

Annan förvaltning/ bolag  600 tkr 

EU   

Annan extern part   

Kommentar till ekonomiska förutsättningar 

Centrala utvecklingsmedel fasas ut och stadsdelen behöver fortsätta implementera 
verksamheten både i förskola, i skola och i Kulturskolan för att kunna få goda resultat. 

 

Strategier 2014 

 Infrastruktur och mötesplatser och Hållbarhets- och strukturellt perspektiv- 

Att samarbetet över både staden, landet och världen är tydligt inom El Sistema ger en 
god grund för att öka medvetandet kring både långsiktighet och samordning. Familjer 
lär känna varandra både inom den egna stadsdelen och utanför, vilket ökar tillgången till 
samhällets olika utbudsformer samtidigt som det minskar avstånd till andra människor, 
och på så sätt bygger ett mer hållbart samhälle där utanförskap, rasism och ensamhet 
motverkas. Genom att samarbeta kring kören och orkestern och dess förebilder, fördelas 
också samhällets resurser jämnare, då det inte spelar någon roll varifrån du kommer för 
att ändå kunna sitta på konserthusets stora scen bredvid en professionell musiker. 
Föräldrar berättar om dessa upplevelser gång på gång och uttrycker det som att de 
genom El Sistema känner sig "inbjudna till det svenska samhället". 

Två tydliga exempel på när detta fungerat är dels en gemensam körkonsert på Stora 
Teatern med El Sistema-körer från hela staden plus fem förebildskörer i olika genrer, 
dels det nationella musiklägret Side By Side A Youth Music Camp By El Sistema. Att 
strävan efter hög konstnärlig kvalitet och strävan efter ett social hållbart samhälle hör 
ihop blir tydligt - det tar lång tid att bli bra, och det betyder att man ger sig in i arbetet 
med tanken att vilja göra detta länge. 

Kontinuiteten i arbetet är avgörande i byggandet av mötesplatser och gemenskap av 
detta slag. El Sistema fungerar utifrån att familjer ska hitta till varandra och bygga 
trygghet och stabilitet i gemenskap och engagemang. El Sistema är genom Vänstay, 
som återkommer varje onsdag, en plattform för ytterligare sociala dimensioner genom 
att samhällsaktörer som både polisen och olika kulturarbetare möter barn och familjer 
med musiken som gemensam utgångspunkt. När vi ökar möjligheterna för att 
integrering och möten skapas så vinner vi en tryggare och framtidsinriktad medborgare. 

 

 Analys 

Samtidigt som El Sistema tydligt visar på sammanhanget stadsdelen - staden - landet -
 världen och arbetar mycket för ett holistiskt synsätt på livet, byggs också känslan för 
individen och den lilla gruppens betydelse. Vi ser att stoltheten ökar, en stolthet som 
ibland handlar om en själv, ibland om ens arbetsgrupp, ibland om ens skola och ibland 
om hela stadsdelen. Att Kärra och Backa, och nu också Brunnsbo, får lov att ha flera 
identiteter - både från sin bostadsplats och från stadsdelen - skapar tryggare familjer 
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som också kan trivas och därmed göra sin egen stadsdel mer attraktiv när de möter 
människor från andra platser. 

Att Västtrafik fortsätter hjälpa till med transporter mellan Backa och Kärra är ett 
fantastiskt hjälpmedel i detta arbete. Backa och Kärra har under året blivit en stor 
förebild för andra stadsdelar och kommer förhoppningsvis framöver kunna bidra till att 
fler stadsdelsövergripande aktiviteter kan sjösättas. 

 

 Planerad utveckling/förbättring 2014 

Arbetet med att inkludera fler skolor och riktningen att vi återigen vill finnas i förskolan 
fortskrider. Kulturhuset som gemensam knutpunkt ska också fortsättningsvis öka i 
betydelse, för tillgängligheten för alla i stadsdelen. Samarbetet med andra sektorer är en 
viktig del också i framtiden. 

Andra stadsdelars El Sistema-verksamhet kommer också att fortsätta bjudas in, då dessa 
träffar ger tydliga resultat när det gäller både trygghet, livfullhet och attraktivitet. 

Framöver kommer det att startas en stadsdelsövergripande kulturskolegemensam 
orkester- och körverksamhet för de äldre eleverna, och i den verksamheten kommer 
Norra Hisingens El Sistema förhoppningsvis vara en stadig stomme.  

En förutsättning för att verksamheten ska kunna utvecklas är fortsatt stöd i form av 
resurser.  
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25 Utveckla ungdomsråd  

Mål för aktiviteten 

Syftet med att utveckla ett ungdomsråd är att ge unga (12-19 år) ökade möjligheter att 
påverka i stadsdelen. Målet är att rådet ska bli ett forum för unga att driva egna frågor 
men också ett forum dit aktörer vänder sig för dialog med rådet. 

 

Aktivitetens resultat 

I snitt har fyra ungdomar träffats varannan vecka för möten och aktiviteter. I den 
kärngruppen är det en pojke och tre flickor. Totalt har 13 ungdomar deltagit vid något 
tillfälle under våren. 

Deltagarna har tillsammans med de andra ungdomsråden på Hisingen deltagit i 
workshops med Ungdomsmottagningen Hisingen i syfte att ge dem input i ett 
utvecklingsarbete de genomför. 

Rådet har tillsammans med Glöstorpsskolans elevråd varit delaktiga i ritningar och 
tidplan för nya skolgården. 

I maj månad arrangerade rådet en fest för ungdomar på Backa kulturhus. 

Deltagarna har under våren varit på en återträff med ungdomar från hela staden som var 
med på ett utbyte 2013. Syftet med utbytet var att skapa digitala mötesplatser för unga 
på nätet. 

I mars arrangerade rådet ett öppet hus på Selma Center där ungdomar var inbjudna för 
att lära sig mer om hur de kan engagera sig i stadsdelen. Syftet var främst att locka fler 
till ungdomsrådet. 

Rådet har fått ett antal förfrågningar om att delta i aktiviteter men tackat nej. Bland 
annat ett projekt inom ramen för stadens 400-års jubileum och ett samarbete med 
Lundby fritidsgård.  

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

Inom ram för befintlig budget. 

 

Strategier 2014 

Infrastruktur och mötesplatser- 

Att delta i ungdomsrådet är att vara del av ett positivt sammanhang där man lär nytt. 
Mötena har hållits på olika mötesplatser över hela stadsdelen. 

 

Framtidstro och medskapande-  

Att få ökad kunskap om samhälle, politiska processer och sina rättigheter och 
skyldigheter har förhoppningsvis en stärkande effekt. Genom att rådet tillfrågats i olika 
processer gällande exempelvis fysisk planering så har deltagarna fått ett ökat inflytande 
i dessa frågor. Att samlas kring egna frågor att driva vidare leder också till ökat 
inflytande, så länge det tas emot väl av de vuxna som ska hantera det. 
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Analys 

Former och forum för inflytande och delaktighet som detta bidrar till målen. För att som 
medborgare kunna använda sina rättigheter krävs att vi kontinuerligt skapar relevanta 
kanaler för delaktighet. 

För att rådet ska bli ett ännu bättre forum för inflytande så behöver deltagarna få 
chansen att delta i fler processer och tillfrågas i fler frågor, detta för att det ska finnas en 
kontinuitet i arbetet. Fler unga behöver också ges möjlighet att delta. 

Förvaltningen behöver utveckla bättre metoder och rutiner för hur frågor som deltagarna 
sjävla vill driva fångas upp och arbetas med. Det är också en resursfråga hur väl det 
lyckas, dels i form av egen budget för rådet och dels i form av hur förvaltningen lägger 
upp arbetet med att utveckla ungdomsrådet. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Med start hösten 2014 så kommer små lokala grupper i primärområdena att träffas och 
jobba med det som respektive grupp tycker är viktigt. Till sin hjälp har de en 
ungdomshandledare per grupp. Olika uppdrag och förfrågningar från förvaltningen eller 
andra kan fördelas till de lokala grupperna. 

Grupperna träffas sedan varje månad tillsammans i Norra Hisingens ungdomsråd, lär av 
varandra, jobbar med stadsdelsgemensamma frågor och så vidare. Aktivitetsansvarig 
samordnar detta arbete. 

Förhoppningen är att kunna locka till mer engagemang när det mesta av arbetet sker på 
"hemmaplan", det blir ett sätt att sänka trösklarna för att delta. 
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26 Utveckla stöd till föreningar 

Mål för aktiviteten 

Att ge föreningslivet möjlighet att skapa många och viktiga mötesplatser samt möjlighet 
för barn och unga med olika bakgrund och förutsättningar att få utöva ett intresse. 

 

Aktivitetens resultat 

Nämnden har tagit initiativ för att stimulera föreningslivet att bredda sin 
rekryteringsbas. Detta har gjorts genom att  anvisningarna för selektivt föreningsbidrag 
har tydliggjorts under året och lyder nu "Stadsdelsförvaltningens avsikt är att ansökan i 
väsentlig grad ska riktas till grupper som inte redan är föreningsaktiva." 

Detta har bidragit till att ansökningarna är mer inriktade på att rekrytera nya 
medlemmar. Detta prioriteras också mer i våra bedömningar. 

För Backas del innebär det att fler föreningar har både sökt och blivit beviljade selektivt 
föreningbidrag i för att rekrytera nya unga medlemmar. De medel som beviljats har 
jämnt fördelats mellan flickor och pojkar. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 1 500 000  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part   

Kommentar till ekonomiska förutsättningar 

Av det totala beloppet på 1 500 000 kronor har 338 000 kronor gått till aktiviteter 
riktade till rekrytering av nya unga medlemmar i Backa. Totalt sett har cirka 400 000 
kronor gått till Backa. 

 

Strategier 2014 

Infrastruktur och mötesplatser ska lösa bristen på meningsfulla aktiviteter, 
segregering mellan grupper och rum och bristen på positiva arenor. 

 

Analys  

Ridklubbarna och 4H gårdarna ligger i Tuve och Kärra. Dessa söker medel för 
ungdomsaktiviteter där det ingår många flickor och har blivit beviljade ganska stora 
belopp. Detta är helt korrekt ur ett jämställdhetsperspektiv, men kan ha som effekt att 
det ökar gapet och är kontraproduktivt i integrationssynpunkt. 
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Planerad utveckling/förbättring 2014 

Inför hösten planerar vi att genomföra en djupare analys av aktiviteten. 
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27 Vuxenvandring 

Mål för aktiviteten 

Öka tryggheten i stadsdelen genom vuxenvandring.  
Att öka antalet vuxenvandrare i stadsdelen samt ha vuxenvandringar igång under ett 
flertal helger under året.  

 

Aktivitetens resultat 

En kickoff för stadsdelens vuxenvandrare har genomförts där drogvaneundersökningen 
presenterades och polisen var närvarande. 
Mejlutskick sker regelbundet, vi annonserar i lokaltidningar, informerar på torgdagar 
och under hösten informerades föräldrar via skolor. 
Under årets första sex månader har inga vandringar genomförts i Backa. 
Fyra personer har vandrat vid ett tillfälle i Tuve. Sex personer har vandrat vid två 
tillfällen i Kärra. Totalt har det genomförts tre vuxenvandringar i hela stadsdelen under 
sex månader. 

 

Övergripande ekonomiska förutsättningar 

 

 Kostnad Intäkt 

Förvaltning 900  

Annan förvaltning/ bolag   

EU   

Annan extern part   

Kommentar till ekonomiska förutsättningar 

Västtrafik står för busskort för vuxenvandrarna. Den kostnad som stadsdelen har är 
kostnader för medlemskap i föreningen Nattvandrarna. 

Strategier 2014 

Medskapande och framtidstro-  

Vi ser föräldrarna som den viktigaste aktören där de genom sin närvaro visar vuxnas 
engagemang och kan vara goda förebilder. Det är angeläget att vuxna samverkar och 
samarbetar kring ungdomars vardag och detta blir en del i ett medskapande av en positiv 
stadsdel. 

 

Analys 

Många ser vuxenvandring som en viktig insats för att skapa trygghet. Dock lyckas 
stadsdelen, trots många försök, inte att få fler personer att vuxenvandra. I dagsläget med 
endast tre genomförda vuxenvandringar blir det ”falsk varudeklaration” när vi säger att 
vi har vuxenvandring i stadsdelen. 

Många vuxna ser ett behov av vuxenvandring men ändå väljer få föräldrar att ägna sig 
åt detta. I media kan man läsa att många vuxna engagerar sig, till exempel i Missing 
People, där någon organiserar och man få till en snabb insats. Kanske anser sig inte 
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föräldrar ha tid över för vuxenvandring, kanske har man fullt upp med att engagera sig i 
sina barns olika fritidsaktiviteter. 
 
Vuxenvandring bygger på ett långsiktigt engagemang även om samma personer inte 
behöver vandra vid flera tillfällen. Olika former av informationstillfällen har 
genomförts, annonsering i lokalpress, affischer och föräldramöten. Ett mycket 
omfattande arbete har genomförts sedan 2011 med engagemang från socialtjänst, fritid, 
polis, skola och äldreomsorg. Nu har stadsdelen uttömt alla möjligheter till att få 
vuxenvandring att fungera. Vuxenvandringen behöver läggas ner från årsskiftet. 
 
Tankar har funnit om att pröva vuxenvandring via föreningsbidrag alternativt att skolan 
organiserar det klassvis. Efter analys och övervägande där det konstateras att det inte 
finns en organisation i stadsdelen som kan organisera detta så är detta inget alternativ. 

 

Planerad utveckling/förbättring 2014 

Under hösten 2014 ska en utvärdering genomföras.  
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