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Årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2019 och  

översänder denna till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

2019 har varit ett händelserikt år för Fritids- och folkhälsonämnden. Det har 

genomförts en omfattande bidragsutredning, utveckling av mötesplatserna som 

en knutpunkt och arena för att skapa engagemang och aktivitet i närområdena. 

Under året invigdes exempelvis nya Hässlehuset. Det har bedrivits ett 

omfattande och viktigt arbete inom nämndens två sociala investeringsprojekt 

”Kraftsamling Sjöbo” och ”En kommun fri från våld”. Evenemanget Junior 

EM i friidrott gick av stapeln i juli och fick idel lovord från svenska och 

europeiska friidrottsförbundet. Det har även genomförts många betydande 

investeringar som inte bara har som utgångspunkt i att utveckla och förstärka 

Borås som evenemangstad och stötta ett aktivt föreningsliv, utan också skapa 

förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid för den enskilda Boråsaren. 

Det bokförda resultatet för 2019 visar ett underskott på -7 679 tkr, fördelat på 

fritidsramen -8 101 tkr bidragsramen 422 tkr. Det förutsätts ett antal 

bokslutsjusteringar inom fritidsramen på totalt 7 959 tkr. Detta medför ett 

justerat resultat inom fritidsramen på -142 tkr, och 280 tkr för helheten.       

Ärendet i sin helhet 

Uppdrag och verksamhet 

Under året har förvaltningen arbetat med totalt 13 uppdrag. 10 kommer från 

kommunfullmäktige och 3 är nämndens egna uppdrag till förvaltningen. 7 av 

dessa uppdrag anses vara slutförda, resterande är pågående. Därutöver finns 2 

uppdrag som är tilldelade utifrån handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle 

och dessa uppdrag anses vara färdigställda. Ytterligare 8 uppdrag är tilldelade 

nämnden och avser uppdrag som inte ingår i budget. Dessa redovisas separat 

två gånger per år i samband med tertial 1 och 2.  

Under rubrik 2 i rapporten specificeras många betydande händelser, bland 

annat en omfattande bidragsutredning, utveckling av mötesplatsernas som en 

knutpunkt och arena för att skapa engagemang och aktivitet i närområdena. 

Under 2019 invigdes exempelvis nya Hässlehuset. Det har bedrivits ett 
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meningsfullt och viktigt arbete inom nämndens två sociala investeringsprojekt 

”Kraftsamling Sjöbo” och ”En kommun fri från våld”. Evenemanget Junior 

EM i friidrott gick av stapeln i juli 2019. Det har även genomförts många 

betydande investeringar som inte bara har som utgångspunkt i att utveckla och 

förstärka Borås som evenemangstad och stötta ett aktivt föreningsliv, utan 

också skapa förutsättningar för en meningsfull och aktiv fritid för den enskilda 

Boråsaren. 

Resultat 

Det bokförda resultatet för 2019 visar ett underskott på -7 679 tkr, fördelat på 

fritidsramen -8 101 tkr bidragsramen 422 tkr.  

Fritidsramen 

Under året har det bokförts kostnader inom ramen för verksamhetsområdet 

mötesplatser/förebyggande och som avser sociala investeringsprojektet ”En 

kommun fri från våld”, totalt 1 152 tkr. Likaså har gjorts inom ramen för 

folkhälsoarbetet och avser projektet ”Kraftsamling Sjöbo, totalt 965 tkr. 

Kostnaderna justeras i samband med bokslutet och uppgår totalt till 2 117 tkr. 

Det bokförda nettoresultatet för Badenheten uppgår till -7 330 tkr. 

Underskottet beror till största del på stängningen av Stadsparksbadet. 

Nettoavvikelsen för Stadsparksbadet uppgår till  -5 124 tkr. En 

bokslutsjustering bör göras på 5 100 tkr. 

Ytterligare en bokslutsjustering är i förtid ianspråktagande av mer medel för 

projektet ”SM-veckan Vinter”. Under året har inga medel tilldelats i budget 

men i förtid anspråkstagna medel landar på -51 tkr och avser 

projektledarkostnader. 

Under årets har nämnden betalt fakturor på 691 tkr som avser Borås Arena 2.0. 

En bokslutsjustering är utlovad. 

Ett justerat resultat landar därmed på -142 tkr. 

Bidragsramen 

Det slutliga resultatet för bidragsramen landar på 422 tkr. De stora avvikelserna 

är förknippade med att antalet aktiviteter sjunker. Aktivitetsbidraget och 

verksamhetsbidraget genererar överskott medan medel till nämndens 

förfogande redovisar ett underskott. 

Investeringar 

Under året har nämnden förfogat över en investeringsbudget på 26 114 tkr. 

Investeringsbudgeten är uppdelad på investeringsprojekt som löper under flera 

år, där kvarstående över- och underskott av medel flyttas över åren, samt 

investeringsprojekt med årliga anslag. Kvarstående medel för projekt med årliga 

anslag omdisponeras inte till kommande år.  

Under 2019 förbrukades mer medel, för projekt som löper under flera år, än 

vad som var avsatt i budget därav omdisponeras ett underskott på 5 163 tkr till 

2020. 
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Det finns en önskan att flytta kvarstående medel för två av projekten med årliga 

anslag. Investeringsprojektet ”Spår och leder, totalt 2 777 tkr och utveckling av 

näridrottsplatser/aktivitetsplatser på 1 401 tkr.  

Färdigställda investeringar påverkar kommande års driftsbudget genom 

kapitalkoster i form av avskrivningar och ränta. Under 2020 betalas därmed 

kapitalkostnader för alla investeringsprojekt förutom två som inte anses vara 

färdigställda. Det är ”Boda Aktivitetspark” samt ”Utveckling av Borås 

Skidstadion inkl. förberedelser för SM-veckan vinter 2021”. 

Beslutsunderlag 

1. Årsredovisning 2019 Fritids- och folkhälsonämnden 

2. DB-blanketter                                

Beslutet expedieras till 

1. KS.diarium@boras.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

2019 har varit ett händelserikt år inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. 
Grunduppdraget är tydligt; 

- att ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete, som främjar en jämlik, jämställd och god 
hälsa samt 

- att främja fritidsverksamheten och tillgodose allmänhetens och organisationers behov av anläggningar 
för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Året har präglats av stort engagemang i verksamheterna och med en gedigen samverkan med 
civilsamhället. Prioriterade insatser i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess 
former, delaktighet med civilsamhället och med ett målmedvetet jämställdhetsarbete i verksamheterna. Vårt 
mål är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för aktivitet, delaktighet, engagemang och 
gemenskap för Borås Stads invånare. 

Mötesplatserna kommer att få en allt större betydelse i framtiden utifrån perspektivet lokalt inflytande. 
Nämnden har ställt sig bakom ett inriktningsdokument som ger Mötesplatserna tre uppdrag; Social 
mötesplats, lokal samverkan och Medborgarservice. För att lyckas med uppdraget så förutsätter det en 
bred samverkan med andra nämnder och förvaltningar i Borås Stad samt med civilsamhället. 

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona 
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Fokus är på att främja 
ungdomars personliga och sociala utveckling. Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast 
fritidsgården men också verksamhet utanför gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan 
med andra delar av den kommunala organisationen och med övriga civilsamhället är en viktig 
förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp med ett främjande och normkritiskt förhållningssätt 
som bygger på en positiv människosyn. 

I slutet av året genomförde Länsstyrelsen tillsammans med Borås Stad en slutkonferens i Göteborg om 
"en kommun fri från våld". Konferensen lockade många av landets kommuner och myndigheter. 
Projektet har rönt mycket uppmärksamhet över landet och metoder och arbetssätt som utvecklats i 
Borås sprids regionalt via Länsstyrelsen men också nationellt. Intresset för Borås Stad våldspreventiva 
arbete är mycket stort, vilket märks i det antal förfrågningar som kommer in, där kommuner vill ha 
hjälp med att starta upp ett motsvarande arbete i landet. 

Välfärdsbokslutet kompletterar annan kunskap som visar att hälsan är ojämnt fördelad mellan de 
geografiska områdena. Särskilt utsatta är Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. På dessa områden 
genomförs därför särskilda insatser för att skapa bättre förutsättningar för jämlika levnadsvillkor och en 
god hälsa. Planer för områdesutveckling för jämlik hälsa har tagits fram för ovan nämnda områden. 
Planerna bygger på befintlig kunskap och statistik i området och syftar till att göra arbetet mer synligt. 

På idrotts- och friluftsområdet har det hänt många positiva inslag under året, en ny fullstor fotbollshall 
på Ryda, den nya aktivitetsytan och isbanan på Boda, en ny idrottshall på Kyllared, Borås Arena 
förädlas till en modern topparena för nationell och internationell fotboll, Ryavallen - som 
friidrottsarena - fick toppbetyg för U20 EM i friidrott, Borås skidstadion utvecklas med nytt klubbhus 
och omklädningsrum och förbereds för SM-veckan vinter 2021, Barnvandringsleden Trollstigen på 
Sjöbo, tillgänglighetsanpassningen av 2 km spår på Kransmossen samt den nya vandringsleden, på 6,7 
km, som utgår från Gässlösa idrottsplats har färdigställts. 

456 000 besök på våra simhallar och 270 000 besök till Träffpunkt Simonsland är imponerande 
besökssiffror, som vittnar om attraktiva och populära besöksmål, som främjar motion och social 
samvaro. 
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2 Viktiga händelser under året 

 2019 har präglats av den stora bidragsutredningen. Ett omfattande arbete har pågått i många 
olika arbetsgrupper. Det ursprungliga förslaget från förvaltningen har, tack vare alla dialoger, 
möten och inspel, kompromissats till en stark slutprodukt som andas långsiktighet och ett 
likvärdigt föreningsstöd. Föreningsstödet är ett redskap i att stödja och utveckla föreningar i 
Borås Stad.  

 Vi kan nu se en vikande trend i både medlemsantal och aktiviteter. För invandrarföreningar ser 
vi den största förändringen, medlemsantalet har minskat med i storleksordningen 38%, från 
5 526 till 3 998 och aktiviteterna från 3 929 till 3 481. Medlemsantalet i pensionärsföreningarna 
har under många år legat stadigt runt ca 10 500. Från 2015 och framåt har medlemsantalet 
sjunkit något varje år och trenden håller i sig med 9 134 redovisade medlemskap för 2019. En 
tydlig trend är att föreningar slår ihop sina verksamheter. Funktionshinderföreningarna går dock 
mot strömmen och redovisar att antalet aktiviteter har ökat med 20%, från 1 977 till 2 370.  

 För andra året i rad kan vi nu med tillförlitlighet konstatera att fördelningen mellan pojkar och 
flickor som deltar i föreningsaktiviteter är relativt jämn, 57% pojkar respektive 43% flickor. Det 
är också en viktig parameter sett ur vårt strategiska arbete för jämställdhet. Naturligtvis finns 
det stora variationer mellan de olika föreningskategorierna och framförallt mellan de olika 
idrotterna som ingår i underlaget. 

 De fem Mötesplatserna, Norrbyhuset, Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och 
Mötesplats Kristineberg, fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande, såväl 
trygghetsskapande åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. Betydelsen kommer att 
bli än viktigare i takt med att övrig offentlig förvaltning, myndigheter och bolag väljer att 
centralisera sin verksamhet och "överge" områdena.   

 I september invigdes Hässlehuset i nyrenoverade och nybyggda lokaler på Våglängdsgatan 5, 
verksamheten bygger på samma koncept som Norrbyhuset. I Hässlehuset samlokaliseras 
mötesplats, öppen ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Verksamheten har i och med 
samlokaliseringen och med ett delvis förändrat uppdrag som bygger på ett samverkande 
åldersintegrerat koncept, haft en mycket positiv besöksutveckling. 

 Den Öppna ungdomsverksamheten hade vid verksamhetsårets början tolv kommunalt drivna 
öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar. Under året har förändringar skett genom att 
Alidebergs fritidsgård från höstterminen lämnat sina lokaler och numer bedriver verksamhet 
tillsammans med RF-SISU (Riksidrottsförbundet och Idrottens studieförbund) i 
Sjuhäradshallens Parasportcenter. 

 I slutet av året startade en diskussion om fritidsledarnas roll i skolan och Grundskolan varslade 
om att stora anpassningar är på gång för 2020. I ett första skede rör det sig om i 
storleksordningen 6,5 årsarbetare som ska lämna Grundskolan. Detta innebär i sin tur stora 
effekter på den ordinarie Öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsonämnden. 
Förvaltningen har startat ett arbete för att anpassa verksamheten från och med höstterminen 
2020. 

 Nämnden har, från Kommunfullmäktige, fått ett särskilt samarbetsuppdrag, ”Lokalt inflytande 
och demokratiutveckling". Under 2019 har det till stor del fortsatt genomföras inom 
organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”. Förvaltningen ansvarar för och samordnar 
nätverksgrupper för barn och unga, områdesnätverk samt de fyra Ortsråden. Det finns ett 
oerhört engagemang i arbetet och många förvaltningar, polis och representanter från 
civilsamhället deltar i arbetet. Tillsammans med pågående processer inom Brottsförebyggande 
rådet och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet utvecklats under året på olika sätt. De 
möten och aktiviteter inom samtliga ”delar/nivåer” innefattade totalt 134 sammankomster. 
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 Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018-2019 
möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som stöttat 
ortsråden, har fördubblats. Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter 
med omnejd. Inom vissa Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i förnyade former 
medan det på andra områden varit väl etablerat sedan tidigare. 

 Arbetet med Överenskommelsen fortgår oförtrutet med att skapa förutsättningar för en bred 
samverkan, mellan staden och de idéburna. Ett stort arbete under året har varit att applicera 
Överenskommelsen principer i bidragsutredningen och i dialog med föreningar. Borås 
gemensamma arbete med att utveckla samverkan med föreningslivet har vid fler tillfällen 
uppmärksammats nationellt. 

 En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015 och 
avslutades 2019. Projektet har tagit fram flera nya material, dels kunskapsmaterial som kan 
användas som basverktyg för breda målgrupper och dels planerings- och uppföljningsverktyget 
(matrisen) för implementering och ledning av våldspreventivt arbete i verksamheter. All 
personal och chefer inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både 
grund- och fördjupningsutbildning i våldsprevention. Projektet har stärkt fokus på ungas 
delaktighet i det våldspreventiva arbetet och har, utöver ungdomsledarutbildningarna, även 
utbildat ”unga ingripare” i samverkan med civilsamhället. Dessutom har 70 nya handledare 
utbildats i att initiera våldspreventivt arbete i verksamheter. Projektet har under 2019 fortsatt 
implementera strukturer för systematiskt arbete för våldspreventivt arbete inom förvaltningen. 

 Ett annat socialt investeringsprojekt - Kraftsamling Sjöbo - har pågått under året. 
Kraftsamlingen är ett samlingsbegrepp för att arbeta strukturerat över förvaltnings- och 
bolagsgränser. Tillsammans med civilsamhället och invånare pågår många olika aktiviteter som 
på sikt kommer att stärka Sjöbo till att vara en hållbar och attraktiv stadsdel.         

 

 Antal besök till våra fyra publika bad har varit totalt 456 000 under 2019. Med tanke på att 
Stadsparksbadet fick akutstängas fem månader, så är det ändock ett fullt godkänt besöksresultat. 
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har markant ökat sina besök. 

Under våren 2019 fortsatte samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och 
SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjuds alla 5-åringar i Borås Stad 
gratis kurser i vattenvana. Totalt deltog 155 barn i Sommardoppet 2019. 

 Träffpunkt Simonsland har under 2019 haft över 270 000 besökare, en ökning med 70 000 
besökare från 2018. Under perioden anordnades över 5 000 aktiviteter, en ökning med 12% 
jämfört med 2018. Träffpunkt Simonsland har arrangerat cirka 350 aktiviteter tillsammans med 
frivilliga, såsom musikunderhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har skett i samverkan 
med olika studieförbund. 

 Boda aktivitetsområde med tillhörande isyta har i stort sett färdigställts under året och invigdes 
strax innan midsommar. Den har en enorm potential utifrån sitt läge mellan skolan och 
idrottsplatsen.  

 Stora investeringar har gjorts på Skidstadion vid Ymerområdet. Anläggningen hamnar i ett stort 
fokus under 2021 då SM-veckan vinter gör entré som den hittills sydligaste SM-veckan i 
historien. Nya snökanoner med högre kapacitet har köpts in och nya vattenledningar har dragits 
för att säkra tillgången på snö under lång tid framöver. Utöver det har nya VA-ledningar (vatten 
och avlopp) dragits för att klara tillströmningen av människor som rör sig i området. 
Investeringarna på anläggningen kommer i hög grad allmänheten till godo under lång tid 
framöver. 
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 U20 EM i friidrott i juli månad var en succé med idel lovord. Ryavallen som friidrottsarena 
klarade av elddopet som en internationell topparena. Ett nytt måltorn, utgjorde ett välkommet 
ansiktslyft för anläggningen. En gigantisk muralmålning på Ryahallens vägg ramade in 
arrangemanget och satte Borås på friidrottens europakarta. Anläggningen står nu rustad för 
många officiella evenemang under lång tid framöver. 

 Under hösten var den nya fotbollshallen på Ryda klar att användas. En imponerande hall som 
rymmer en fullstor fotbollsplan och läktare för ca 800 personer. Det är en av Sveriges största 
fotbollshallar som nu också är godkänd för matcher i bland annat Svenska Cupen. 

 Barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo är färdigställd. Invigning skedde under våren 2019 och 
har blivit en mycket uppskattad led. Leden är 1,7 km lång och går i skogsområdet kallat 
Trollskogen mellan stadsdelen Sjöbo och Viskan. 

 Tillgänglighetsanpassningen av spåren på Kransmossen har färdigställts. Drygt 2 km är nu 
tillgänglighetsanpassade, varav en stor del är sträckan utmed Kransån. Utmed ån finns också 
flera tillgänglighetsanpassade rastplatser där du kan sitta och fika med vattnet brusande precis 
intill dig. Det går också att fiska från en av rastplatsplattformarna. 

 Den nya vandringsleden som utgår från Gässlösa idrottsplats har färdigställts. Leden är 6,7 km 
lång och går också att vandra in på från Svedjeskolan och Transås badplats. Precis innan nyår 
färdigställdes den sista etappen av elljusspåret, där det nu också finns belysning ända nere från 
Blå stjärnan, vilket underlättar för boende på Göta och Druvefors.  

 Attraktiva Toarp har färdigställt vandringsleden "Dalsjön runt", med ekonomiskt stöd från 
nämnden. Föreningen Attraktiva Toarp och allmänheten i Dalsjöfors har gjort ett stort och 
imponerande jobb med vandringsleden. Hela 29 000 invånare gick leden utmed Dalsjön under 
andra halvåret 2019, ett oerhört bra resultat ur folkhälsosynpunkt. 

 En båtramp har uppförts vid Almenäs, intill båten Svanens brygga. Efterfrågan på båtramper i 
Borås är mycket stor, då det saknas bra båtramper vid flera av de stora sjöarna. Båtrampen vid 
Almenäs är den enda anlagda båtrampen i Öresjö som kan nyttjas av allmänheten. 

 Under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka cheferna och medarbetarnas förståelse för 
nämndens uppdrag - att bidra till en jämlik hälsa och erbjuda en meningsfull fritid för alla 
invånare. Utbildningar för samtliga medarbetare har anordnats i syfte att öka kunskapen om 
uppdragen och synliggöra vikten av respektive verksamhet och varje enskild medarbetares 
insats. Arbetet avses att fortsätta och förstärkas under 2020 och integreras i förvaltningens 
tillitsresa. 

 Borås Stad återcertifierades som en Säker och trygg kommun av certifierare från internationella 
ISCCC (International Safe Community Certifying Centre). Säkra och trygga kommuner ska 
arbeta skadeförebyggande och trygghetsfrämjande i alla situationer, miljöer, för båda könen och 
alla åldrar. 

 Förvaltningen är en central aktör i Socialt hållbart Borås med ambitionen att förena pågående 
arbete med den nya processen. I början av året deltog förvaltningen i olika arbetsgrupper för ett 
Socialt hållbart Borås. Arbetet låg till grund för beslutet om det strategiska inriktningsdokument 
som beslutades av Kommunstyrelsen under hösten. 

 Under året har samverkan stärkts mellan gym och träningsanläggningar i Borås, Polisen och 
Borås Stad. Nätverket har utökats från 12 till 34 gym. Gympersonal från 30 gym deltog på 
utbildningen i 100 % Ren Hårdträning och 18 gym har diplomerats. Arbetet har bidragit till 
ökad kunskap bland gympersonal och ett mer aktivt och synligt arbete ute på gymmen. 
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 Under 2019 har rapporten Välfärdsbokslutet 2018 – för ett socialt hållbart Borås, arbetats fram. 
Statistik har insamlats och sammanställts. Flera förändringar i rapporten har gjorts, som att 
exempelvis där det är möjligt presentera statistik på mindre geografiska områden än tidigare. 
Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala hållbarheten genom att tydligare 
kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i form av Agenda 2030, de 
mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella folkhälsoarbetet och Borås Stads 
Vision 2025. Detta för att tydligare visa de sociala utmaningar som finns och skapa                             
förutsättningar för prioriteringar.  

Effekten av arbetet med rapporten och spridningen av densamma har blivit att 
Kommunfullmäktige i oktober 2019 tog beslutet att samtliga nämnder och bolagsstyrelser 
årligen ska redovisa hur de har använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet. Ett 
beslut som innebär att Välfärdsbokslutet framöver kommer att användas på ett helt annat sätt 
av hela Borås Stad. 

 För femte året i rad så blev utnämndes Borås rent och snyggt till årets Håll Sverige Rent-
kommun. Motiveringen från Håll Sverige Rent är att Borås är den stad som arbetar mest 
strategiskt i sitt förebyggande arbete mot nedskräpning. Utan samverkan hade detta inte varit 
möjligt. 

 Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut och personalen är dessutom 
samlokaliserade på Sturegatan 28. Administrationen är indelad i två klusterområden, dels HR-
klustret som innefattar de administrativa funktionerna HR och nämndadministration, och leds 
av HR-chefen som är anställd i Kulturförvaltningen och, dels ekonomiklustret som innefattar 
ekonomi och IT och leds av ekonomichefen som är anställd i Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen. Klusterverksamheten utvecklar professionaliteten inom de olika 
områdena och minskar sårbarheten vid sjukdom och semester. 
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3 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Borås Stad har varit delaktiga i den 
kommunövergripande SKL-upphandling där 
ca 200 kommuner har deltagit. Upphandlingen 
avslutades sommaren 2019 och förvaltningen 
har nu att ta ställning till vilka bidrags- och 
bokningssystem som passar bäst. Ett byte skulle 
resultera i en betydande kostnadsökning då en 
helt ny plattform måste till.  

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

 Genomfört Under de senaste fyra åren har diskussioner 
förts med Borås Basket om en evenemangshall 
på lämplig plats i Borås. Arbetet pågår i 
samband med utredningen om eventområdet 
Knalleland. Under tiden arbetar vi tillsammans 
med Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås 
Basket om ett alternativ, en "lightlösning", i 
Boråshallen, med en om- och tillbyggnad av en 
restaurang och plats för besökare som vill äta, 
placeras bakom ena kortsidan av läktaren. Blir 
lösningen i Boråshallen permanent så avslutas 
uppdraget om en ny evenemangshall i Borås för 
ett antal år framåt. 

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

 Genomfört Strategi för Borås Stads friluftsliv har tagits fram 
i samarbete med berörda nämnder och bolag. 
Strategin anger riktningen och strategier för att 
utveckla och säkerställa invånarnas tillgång till 
motion, friluftsliv och rekreation. Strategin 
antogs i FOFN i december 2019. 

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

 Delvis 
genomfört 

I samarbete med berörda förvaltningar har en 
plan för Kronängsparken tagits fram. Planen har 
varit ute på samråd och väntar på nu på att 
detaljplanen ska bli klar så att projekteringen 
kan påbörjas och parken iorndingställas. 
På Hässleholmen koncentreras arbetet till 
Bodavallens idrottsområde, där en vision har 
tagits fram tillsammans med boende, berörda 
kommunala förvaltningar samt civilsamhället. 
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Ny isyta och samlokalisering med 
eventuell evenemangshall ska 
utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen 
har en förstudie kring nya isytor genomförts. I 
förstudien finns förslag på fem olika 
lokaliseringsplatser. Berörda föreningar, Borås 
HC, Borås konståkningsklubb samt Konståkarna 
i Borås, studerar för tillfället de olika förslagen 
och återkommer under första kvartalet med 
deras förslag om lämplig plats. Därefter startar 
ett gemensamt arbete inom Borås Stad för att 
fullfölja arbetet och planera för en investering. 
Ingen av föreningarna är beredda att ta på sig 
ett fastighetsansvar och bygga nya isytor i egen 
regi med Borås Stad som hyresgäst. 

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

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med Föreningsrådet inventeras 
löpande lokalutbudet i Borås. Förvaltningen har 
också träffat Borås Folkhögskola kring lokaler på 
Hässleholmen men inte hittat någon framkomlig 
väg ännu. Att hitta lämpliga lokaler som passar 
många föreningar är svårt då föreningarna har 
så olika önskemål. Vi tittar på att ta fram en 
enkät för att tydliggöra vilka önskemål som finns. 
Arbetet beräknas slutföras under 2020.  

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Evenemangsstrategi -
 Förvaltningen har i samverkan 
med Borås TME i uppdrag att 
färdigställa en evenemangsstrategi 
som visar på vad staden ska 
prioritera de kommande åren och 
hur arbetet med att vara en attraktiv 
evenemangsstad kan förankras 
inom hela Borås stad. Strategin ska 
också ta höjd för årligen 
återkommande stora arrangemang 
och mästerskap. 

 Delvis 
genomfört 

En dialog pågår med Borås TME för att ta fram 
en kommunövergripande evenmangsstrategi 
som klargör stadens inställningar till framtida 
evenemang. Berörda nämnder och 
organisationer kommer ingå i framtagandet av 
strategin.  
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

  Verksamhetens indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Simkunnighet 83% 84% 90% 82,6% 

 Utveckling av idrottsskolan 24% 26% 30% 20% 

Simkunnighet 

Svårigheten som vi ställs inför är att det i mycket högre grad numera kommer nyanlända elever mitt 
under terminerna. Dessa elever får då inte de två terminer som övriga klassen får. Vissa utsatta skolor 
saknar ibland personal att följa med barnen till simundervisningen, skolan ställer då in simkursen den 
dagen. Detta får förödande konsekvenser för simkunnigheten. Skolor som ”bussar” sina elever till 
simundervisningen har inte råd att skicka barnen på fler lektioner än de två terminer som ligger som 
grund. 

Utveckling av idrottsskolan 

Idrottskolan är en aktivitet för barn i åk 1-3. I åk 1 får barnen lära sig motorik, koordination och leka 
till olika övningar. I åk 2-3 prövar de 14 olika idrotter. Målet är också att Idrottsskolan ska vara 
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Idrottskolan ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt 
definitionen i vårt Välfärdsbokslut. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, till 
exempel människor med funktionsnedsättning. Idrottsskolan arbetar därför också tillsammans med 
SISU i Sjuhäradshallen.  

3.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Förvaltningen har under de senaste åren 
genomfört en stor bidragsutredning. Utredningen 
blev klar hösten 2019 och i materialet har införts 
ett bidrag med innebörden att föreningar i våra 
utsatta områden kan söka pengar för att 
finansiera delar av verksamheten. 

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

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har startat tillsammans med fem 
föreningar för att gemensamt söka ett 
projektstöd under tre år av Arvsfonden. Ett 
samarbete finns också med BUP, barn- och 
ungdomspsykiatriska enheten, på SÄS. 
Utgångspunkten har varit Borås Fältrittklubbs 
lyckosamma arbete för ungdomar med psykisk 
funktionsnedsättning. Tanken är att de fem 
föreningarna, som har olika inriktningar, ska 
kunna erbjuda barn och ungdomar ett 
fritidsutbud som är anpassat för målgruppen och 
på deras villkor. Ett mer konkret samarbete 
kommer att byggas upp tillsammans med 
elevhälsan och BUP, för att bryta ett negativt 
tillstånd och skapa bättre förutsättningar.  
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Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Möjligheten att hålla alla 
fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas. 

 Genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 

Sedan 2016 bedriver, med stöd av extra 
statsbidrag, fritidsgårdarna verksamhet under 
hela sommarlovet på Hässleholmen, Hulta, 
Norrby, Kristineberg och Sjöbo. I Dalsjöfors, 
Viskafors och Fristad har det under sommarlovet 
2019 bedrivits verksamhet under tre veckor. 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 2019-06-18 
§101 

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

 Genomfört Fritids- och folkhälsonämnden 

Det pågår dialoger med flera föreningar om 
fortsatt och utökad samverkan. Under 2019 
tecknades avtal med Byttorps IF, Hestra IF samt 
RF/SISU om öppen ungdomsverksamhet i 
Parasporthallen. 
 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 2019-06-18 
§100 
 

3.2.2 Nämnd 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Jämställt föreningsliv -
 Förvaltningen har i uppdrag att 
arbeta med tre prioriterade 
områden för flickor/kvinnors 
idrottande. Områdena avser flera 
kvinnliga ledare, en ökad 
representation av flickor/kvinnor i 
styrelser samt en satsning på 
flickor/kvinnor som bedriver 
elitidrott i de individuella idrotterna. 

 Genomfört Förvaltningen har under 2018 och 2019 arbetat 
vidare med nätverket för kvinnliga elitidrottare. 
Tillsammans med SISU och en projektledare har 
fokus legat på den mentala träningen och ett 
samarbete med en mentalcoach har inletts. 
Arbetet har skett i anslutning till veckosluten för 
att även kunna samla de som studerar på annan 
ort, totalt har det varit tre träffar under året. En 
utvärdering från deltagarna kommer att ligga 
grund för hur vi ska föra arbetet vidare i en 
positiv riktning där de aktiva förhoppningsvis ska 
känna ett mervärde av nätverket. När det gäller 
fler kvinnliga ledamöter i styrelserna samt fler 
kvinnliga ledare pågår just nu en analys av det 
material som föreningarna redovisat under 2018.  

3.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall År 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

6,8 7,6 6,8 8,6 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

15,9 13,1 14 12,8 

 Andel anställda som nyttjar Borås 
Stads friskvårdsbidrag, % 

 40 47 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2019 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått. Det är två verksamheter där 
sjukfrånvaron ökar. På en av verksamheterna utgör ökningen av den långa sjukfrånvaron. Förvaltningen 
kommer fortsatt att kartlägga och genomföra insatser för de med hög korttidsfrånvaro, det vill säga de 
som är borta från arbetet på grund av sjukdom vid minst fyra tillfällen under ett år. I förvaltningens 
arbete med att ta fram åtgärder för att minska sjukfrånvaron kommer HR i nära samarbete med chefer 
fortsatt att arbeta med att följa upp och analyser de organisatoriska förutsättningar för chefer och 
medarbetare. Förvaltningen kommer även att öka samarbetat med den centrala enheten 
organisationshälsan samt företagshälsovården, i form av chefsstöd och arbetsmiljöinsatser för enskilda 
arbetsplatser. Det hoppas ges resultat. 
 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019.  Målet är uppnått. Andelen har 
minskat de sista tre åren. Förvaltningen har verksamheter som är beroende av timavlönade vid frånvaro 
bland ordinarie personal. Vid längre vakanser använder förvaltningen andra anställningsformer. 
Förvaltningen fortsätter arbeta för att minska timavlönade med bedömer att det är svårt att minska i 
betydande utsträckning, utan att höja grundbemanningen vilket budgetförutsättningarna inte medger. 
 
 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Målvärdet för andelen som tar ut friskvårdsbidrag är 40 procent. Målet för 2019 är uppnått. 
Förvaltningens chefer använder SAM-kalendern som stöd i sitt arbetsmiljöarbete och även checklistan 
för introduktion av nya medarbetare, där information om förmåner är en del. Förvaltningens arbete och 
utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet pågår kontinuerligt och som en del av det arbetet 
fortsätter förvaltningens chefer att uppmuntra medarbetare att träna för en god hälsa och nyttja 
friskvårdsbidraget. 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Status År 2019 Kommentar 

Genomföra en översyn av 
nuvarande föreningsbidrag och 
lämna förslag på anpassning och 
revidering 

 Genomfört Bidragsutredningen blev klar under hösten 2019 
och skickades till Kommunstyrelsen för vidare 
behandling till Kommunfullmäktige. Vid positivt 
utslag kommer den nya reglerna börja gälla från 
den 1 mars 2020. 
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4 Nämndens verksamhet 1 

4.1 Fritidsramen 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 6 552 8 149 4 500 6 583 2 083 

Avgifter och övriga 
intäkter 

46 834 48 406 57 619 57 625 6 

Summa intäkter 53 386 56 555 62 119 64 208 2 089 

Personal -89 487 -91 800 -95 401 -96 066 -665 

Lokaler -83 470 -82 575 -92 257 -92 477 -220 

Material och tjänster -73 463 -74 447 -69 083 -78 406 -9 323 

Kapitalkostnader -10 527 -12 099 -14 328 -14 670 -342 

Summa kostnader -256 947 -260 921 -271 069 -281 619 -10 550 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 -360 0 360 

Nettokostnad -203 561 -204 366 -209 310 -217 411 -8 101 

Kommunbidrag 196 000 194 650 209 310 209 310 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-7 561 -9 716 0 -8 101 -8 101 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

728 2 170 0 2 117 2 117 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-6 833 -7 546 0 -5 984 -5 984 

Ackumulerat resultat 2 838 1 733 343 343 0 

Resultatanalys 

Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2019 är ett underskott motsvarande 8 101 tkr i jämförelse 
med budget. Den senast upprättade prognosen visade ett underskott på - 8 742 tkr. Tidigare prognoser 
har, under året, visat ett än högre underskott. Flera verksamhetsområden visar ett bättre resultat än 
prognostiserat. Främst Träffpunkt Simonsland. En översyn av enhetens lokalkostnader visade att 
debiteringen varit för hög. 

Vi har ännu inte fått besked om återföring av moms från Skatteverket. Utgångspunkten är en 
momsförändring på Stadsparksbadet, där badavgifterna nu debiteras med 0% moms istället för som 
tidigare 25 %. Som en grund till denna ändring finns en utredning som gjorts under året. Återföringen 
för 2019 beräknas till ca 1 600 tkr. 
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Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet 
negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering (redovisas i kolumnen som avser godkända 
"öronmärkta" projekt); 

 Sociala investeringsprojekten, ”En kommun fri från våld” (- 1 152 tkr) samt ”Kraftsamling 
Sjöbo” (- 965 tkr). De bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt - 2 117 tkr. 

 Nettoavvikelsen för Stadsparksbadet som en konsekvens av takrenovering landar på 5 100 tkr i 
jämförelse med budget.  

 Bokförda kostnader för ombyggnaden av Borås Arena 2.0 är för 2019; 691 tkr. 
 Kostnader för projektledare gällande SM-veckan vinter uppgår för 2019 till 51 tkr. 

Totalt: 7 959 tkr. 

Ett justerat resultat hamnar på - 142 tkr. 

Analys 2019 

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 2 100 tkr trots ett större underskott av intäkter för 
badenheten på ca 5 400 tkr. Intäkter som inte budgeterats och som därmed påverkar intäktsbudgeten 
positivt är bland annat intäkter för Junior EM, ca 3 500 tkr, det är också diverse externa bidrag, kopplat 
till den förebyggande verksamheten och den öppna ungdomsverksamheten, bland annat för 
volontärsverksamhet och statsbidrag för sommarlovsaktiviteter, närmare 3 200 tkr samt ca 1 100 tkr 
som kan härledas till Träffpunkt Simonsland. 

Anläggningsenhetens intäkter avviker med ca - 650 tkr i jämförelse med budget för helheten. Mindre 
intäkter än budgeterat redovisas främst för verksamheten idrottshallar och objektet Rydahallen, bland 
annat på grund av senare igångsättning än planerat. Därutöver finns det variationer mellan övriga 
anläggningar. 

Kostnaderna avviker i jämförelse med budget med - 10 550 tkr. Precis som för intäkterna ovan är en 
stor del av kostnaderna för externa projekt inte budgeterade och därför påverkas budgetavvikelsen, 
exempelvis junior EM i friidrott som avviker med ca -3 600 tkr, -2 117 tkr är kostnader som inte ingår i 
budget och avser våra två sociala investeringsprojekt. Därutöver kostnader för Borås Arena 2.0 samt 
SM-veckan vinter på -742 tkr som vi också begär bokslutsjustering för. Bortser vi från alla bokförda 
kostnader som kan härledas till projekt så avviker kostnaderna i jämförelse med budget med ca -
 1 100 tkr. Vi har haft mindre personalkostnader än budgeterat för året. Överskottet kan härledas till 
den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatser. Den största budgetavvikelsen för diverse 
kostnader avser därför material och tjänster. 

Bufferten som har budgeterats för året har använts för att täcka beräknade underskott. För att komma 
upp till en buffertnivå enligt beslut i Kommunfullmäktige (som lägst 1 % av kommunbidraget) har det 
under året kommunicerats en buffert som inte har varit budgeterad utan har bestått av ett antal förslag 
på åtgärder för budget i balans. Tack vare dessa åtgärder och en medvetenhet om det ekonomiska läget 
hamnar det bokslutsjusterade nettoresultatet näst intill i balans. 
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4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-12-

31 
Återstår 

Projekt 29004 - En kommun 
fri från våld 

5 700 2 971 1 152 1 577 

Projekt 29005 - Kraftsamling 
Sjöbo 

3 000 763 965 1 272 

Borås Arena 2.0, fritt 2657 691 - 691 0 

Projekt 21282, SM-veckan 
Vinter 

51 - 51 0 

Stadsparksbadet 5 100 - 5 100 0 

Summa 14 542 3 734 7 959 2 849 

4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader -1 264 -1 412 -1 359 -1 571 -212 

Resultat -1 264 -1 412 -1 359 -1 571 -212 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkter 209 44 0 69 69 

Kostnader -10 338 -11 453 -12 598 -12 564 34 

Resultat -10 129 -11 409 -12 598 -12 495 103 

Överenskommelsen      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 -354 -407 -256 151 

Resultat 0 -354 -407 -256 151 

Mötesplatser/förebyggande 
arbete 

     

Intäkter 5 308 5 376 1 780 3 710 1 930 

Kostnader -25 048 -22 719 -19 020 -21 240 -2 220 

Resultat -19 740 -17 343 -17 240 -17 530 -290 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkter 7 157 7 665 7 494 9 126 1 632 

Kostnader -41 540 -42 179 -42 538 -43 092 -554 

Resultat -34 383 -34 514 -35 044 -33 966 1 078 
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Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Badresor/barnkoloni      

Intäkter 190 188 183 362 179 

Kostnader -2 769 -2 804 -2 846 -3 014 -168 

Resultat -2 579 -2 616 -2 663 -2 652 11 

Folkhälsa      

Intäkter 4 744 5 129 4 793 4 752 -41 

Kostnader -8 266 -9 197 -7 273 -7 917 -644 

Resultat -3 522 -4 068 -2 480 -3 165 -685 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkter 2 205 2 206 1 849 2 964 1 115 

Kostnader -12 665 -11 109 -10 216 -10 373 -157 

Resultat -10 460 -8 903 -8 367 -7 409 958 

Anläggningsenheten      

Intäkter 18 487 18 978 21 968 21 322 -646 

Kostnader -104 544 -112 218 -114 888 -116 366 -1 478 

Resultat -86 057 -93 240 -92 920 -95 044 -2 124 

Badenheten      

Intäkter 14 958 17 467 24 053 18 683 -5 370 

Kostnader -43 848 -44 583 -53 215 -55 175 -1 960 

Resultat -28 890 -27 116 -29 162 -36 492 -7 330 

Evenemang      

Intäkter 736 7 0 3 917 3 917 

Kostnader -7 390 -3 398 -6 710 -10 748 -4 038 

Resultat -6 654 -3 391 -6 710 -6 831 -121 

Buffert      

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 0 -360 0 360 

Resultat 0 0 -360 0 360 

Verksamheter 646, 617, 462      

Intäkter 0     

Kostnader 117     

Resultat 117     

Totalt      

Intäkter 53 994 57 060 62 120 64 905 2 785 

Kostnader -257 555 -261 426 -271 430 -282 316 -10 886 

Resultat -203 561 -204 366 -209 310 -217 411 -8 101 
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4.4 Verksamhetsanalys 

4.4.1 Fritids- och folkhälsonämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft; 

 12 nämndsammanträden 

 11 presidiemöten 

 § 186 antar beslutade paragrafer 

Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid 
vart annat sammanträde. Nämndsammanträdena har varit öppna för allmänheten. 

Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt 
varit värd för olika kommunbesök till Borås. 

4.4.2 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa 
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra, 
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse 
kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för 
kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma 
kompetenshöjande insatser. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Från och med april 2019 ingår även den före detta "folkhälsoenheten" i Kvalitets- och 
utvecklingsenheten. Avsikten med förändringen är att samla de förvaltnings- och kommunövergripande 
uppdragen och därmed skapa bättre förutsättningar för arbetet. Förvaltningens målsättning att skapa 
bättre förutsättningar för en jämlik hälsa genomsyrar enhetens arbete och syftar till att stärka 
folkhälsoperspektivet i såväl verksamheterna och uppdragen samt i kvalitets- och 
kommunikationsarbetet. 

Under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka cheferna och medarbetarnas förståelse för nämndens 
uppdrag - att bidra till en jämlik hälsa och erbjuda en meningsfull fritid för alla invånare. Utbildningar 
för samtliga medarbetare har anordnats i syfte att öka kunskapen om uppdragen och synliggöra vikten 
av respektive verksamhet och varje enskild medarbetares insats. Arbetet avses att fortsätta och 
förstärkas under 2020 och integreras i förvaltningens tillitsresa. 

HR- och ekonomikluster 

Från och med januari 2019 samlokaliseras de administrativa funktionerna på Kulturförvaltningen och 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen inom områdena ekonomi, IT, nämndadministration och HR i nya 
lokaler, "Klusterhuset" på Sturegatan 28. Flytten har möjliggjort ett närmare samarbete med kollegor 
som har liknande arbetsuppgifter och fått en positiv inverkan på arbetsmiljön och kvalitén i 
verksamheten. Ett närmare samarbete minskar sårbarheten, ökar gemenskapen på arbetet och ger 
medarbetarna stöd och stöttning vid exempelvis arbetstoppar. Arbetsgrupperna 
HR/nämndadministration och ekonomi/IT har under året haft gemensamma APT (Arbetsplatsträffar) 
och gemensamma utvecklingsdagar, vilket varit väldigt lyckosamt. 

En av klustrets övergripande mål är att sträcka ut en hjälpande hand där det behövs vilket känns som 
en självklarhet för alla. Det finns en stark "vi känsla" i Klusterhuset som har skapat en god arbetsmiljö. 
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Inom ekonomiklustret har vi under året identifierat ett antal utvecklingsområden som vi kommer att 
arbeta vidare med under 2020. Bland annat kommer ett större fokus att ligga på dialoger med 
verksamheterna för att kvalitetssäkra administrationen kopplat till bland annat kassaredovisning, 
fakturering och utbetalningar. Vi har försökt bygga upp strukturer för att minska sårbarheten inom de 
ansvarsområden vi har men också med att klargöra roller och ansvar, båda inom och utanför 
ekonomiklustret. Detta kommer vi arbeta vidare med. 

Inom HR-klustret har det under året identifierats ett antal utvecklingsområden så som ett mer 
strukturerat samarbete med verksamheterna för att HR tidigt ska identifiera och stötta chefer i 
organisatoriska förutsättningar och individuella personalärenden. HR planerar även ett utökat stöd 
kring rekrytering, arbetsmiljö och sjukfrånvaro, kompetensförsörjning och lönebildning genom 
exempelvis checklistor, analys och uppföljning samt som samtalspartner för lärande och utveckling. 
Arbetet har påbörjats under hösten 2019. 

I de utvärderingar som HR-klustret gjort är verksamheten nöjd med det stöd de får från 
nämndadministrationen. Under 2019 har verksamheten framgångsrikt rekryterat och introducerat ny 
medarbetare, påbörjades arbetet med en dokumenthanteringsplan och det har tagits fram en 
verksamhetsplan där fokus är att öka kvalitén i skrivelser och handläggning av ärenden. Utbildning och 
introduktion för nya chefer och handläggare i processen och IT-systemet Ciceron är en aktivitet. 

  

  

4.4.3 Överenskommelsen 

Ett samråd mellan idéburna och staden styr det övergripande arbetet med Överenskommelsen. 
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och de idéburna organisationerna i Borås ska kunna 
utveckla och fördjupa sitt samarbete i syfte att upprätthålla och utveckla välfärden i Borås. Fritids- och 
folkhälsonämnden har fortsatt finansierat en processledare motsvarande en 40 % tjänst, vilken 
företräder de idéburna och som arbetar ihop med den kommunala processledaren. 

Under 2019 har arbetet för att skapa förutsättningar för att realisera en samverkan fortgått genom 
möten mellan staden och idéburna. Detta har dels skett genom kunskapshöjande insatser, såsom 
utbildning i Idéburet offentligt partnerskap och FRÖ-möten (Forum för Relationer i 
Överenskommelsen). Dels genom stöd i nätverkande och konkreta samverkansprocesser inom och 
mellan idéburna och den egna och stadens förvaltningar. Ett stort arbete under året har varit att 
applicera Överenskommelsen principer i bidragsutredningen som genomförts av Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen med insyn och dialog med föreningar. Nätverken i strukturen för lokalt 
inflytande har varit och är fortsatt en viktig kärna för att mötas över verksamhets- och 
organisationsgränser och för att samverka i praktiken. 

Borås gemensamma arbete med att utveckla samverkan med föreningslivet har vid fler tillfällen 
uppmärksammats nationellt. Utmaningen framöver är att skapa ytterligare förståelse kring 
Överenskommelsen och dess principer vilket förväntas bidra till att fler samarbeten skapas och att 
befintliga bevaras. 
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4.4.4 Möteplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Främjande och förebyggande arbete 

Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler 
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad 
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling. 

Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden, 
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd, behövs en ökad samverkan mellan 
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom 
området. 

Mötesplatser 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. 

Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, 
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats Kristineberg. 

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar med dessa 
uppdrag men i olika omfattning. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande, såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta 
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal är civilsamhället och dess olika 
delar en viktig resurs i detta arbete. 

Tillsammans med Kulturnämnden, Vård- och äldrenämnden, Arbetslivsnämnden och andra nämnder i 
Borås Stad kommer, Fritids- och folkhälsonämnden att fortsätta utveckla det gemensamma arbetet på 
Mötesplatserna, för att ge invånarna i Borås Stad en bra service och främja möjlighet till delaktighet och 
inkludering. Under året har samverkan med Vård- och äldreförvaltningen fördjupats och formaliserats 
framför allt via mötesplatserna på Kristineberg och Sjöbo där verksamhet bedrivs i samverkan och i 
samma lokal. 

Norrbyhuset 

I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Norrbyhusets verksamhet bidrar till ökad delaktighet för 
invånare på Norrby bland annat genom möjligheten att träffa representanter från olika förvaltningar, 
delta i boendemöten, få hjälp med samhällsfrågor, ta del av och/eller hålla i aktiviteter. Känslan av 
delaktighet i samhället och möjligheten att kunna påverka sitt liv har en stor effekt på den egna hälsan i 
synnerhet och bidrar till den generella folkhälsan i allmänhet. Husets breda målgrupp bidrar till en ökad 
trygghet inom huset och på stadsdelen där vuxna möter unga och där erfarenheter kan delas. 

Hässlehuset 

I september invigdes Hässlehuset i nyrenoverade och nybyggda lokaler på Våglängdsgatan 5, 
verksamheten bygger på samma koncept som Norrbyhuset. I Hässlehuset samlokaliseras mötesplats, 
öppen ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Verksamheten har i och med samlokaliseringen 
och med ett delvis förändrat uppdrag som bygger på ett samverkande åldersintegrerat koncept, haft en 
mycket positiv besöksutveckling.  
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Mellan september till december hade mötesplatsen över 15 000 besök och den öppna 
ungdomsverksamheten nästan 11 500 besök, bägge verksamheterna ligger inom spannet 40%-60% 
avseende könsfördelning bland besökarna, vilket innebär att verksamheten når jämställdhetsmålet. 
Motsvarande siffror under samma period 2018 var ca 6000 besök för mötesplatsen och ca 3 000 besök 
för den öppna ungdomsverksamheten. Den öppna ungdomsverksamheten nådde inte heller målet med 
jämn könsfördelning. 

Brygghuset 

Brygghuset fortsätter att utvecklas inom den öppna ungdomsverksamheten som en Do-IT-Yourself-
arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men 
också en mötesplats för unga och vuxna att skapa KreAktivitet tillsammans. Under året har besöken 
fortsatt ligga på en hög nivå, det som lockar målgruppen är exempelvis möjligheten att boka in sig i 
musikstudion, mediarummet, låna fotoutrustning, dansa, titta på film, anordna LAN samt övrig gaming, 
plugga och möten. Antalet besök under året har varit ca 1 000 per månad med en jämn könsfördelning. 

Brygghuset fortsätter att erbjuda workshops och introduktioner inom musik och foto/film för att sänka 
tröskeln för de som gärna vill, men inte har kunskapen. Genom att exempelvis samverka med Kultur 
Ungdom har gratis workshops inom filmproduktion kunnat erbjudas. Utvecklingen av Boosta som en 
projektledarutbildning har varit framgångsrik både ur ett mångfaldsperspektiv samt att engagemanget 
från deltagarna genererar en fortsatt lust att arrangera saker i huset. 

Unga vuxna involveras både i drift och utveckling av verksamheten. Arbete med unga ambassadörer 
fortsätter att växa fram. De är Brygghusets ansikte utåt och sprider budskapet om verksamheten på ett 
trovärdigt sätt. Under året har två unga volontärer som integreras i det dagliga arbete och som också 
fyllt huset med eget innehåll varit värdefullt. 

Internationellt arbete - ESC (Europeiska Solidaritetskåren) 

Under 2019 har förvaltningen fortsatt med ett systematiskt internationellt arbete. Detta har resulterat i 
mottagandet av 10 nya internationella volontärer på mötesplatser och inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Personal och enhetschefer har deltagit i ett strategiskt partnerskap med 
Marocko, Italien och Frankrike för att stärka arbetet med ungas fritid och delaktighet. En grupp har 
deltagit på den årliga Intercity Youth Conference i Helsingfors Finland, som 2019 gick under temat 
gränsöverskridande samarbete mellan olika aktörer för att främja ungas villkor. Vi fick också en 
inbjudan att delta i Bryssel under European Youth Week där vi fick chansen att representera Borås Stad 
under 2 dagar. Eurodesk Borås har stått som värd för den nationella nätverksträffen för övriga 
Eurodeskkontor i Sverige, samt tagit emot ett flertal kommuner som varit intresserade av det 
internationella arbetet. 

En kommun fri från våld - EKFFV 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 
på samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och familjeomsorgsförvaltningen 
(IFO), Arbetslivsförvaltningen (ALF) och civilsamhället. Projektet har under 2019 fortsatt skapa nya 
kontakter, både med fler förvaltningar och organisationer ur civilsamhället. Bland annat har projektet 
initierat samarbete med aktörer inom boendetrygghet och genomför gemensamma utbildningar för de 
kommunala bostadsbolagen, Hyresgästföreningen, Borås folkhögskola och Arbetslivsförvaltningen. 
Projektet har tagit fram flera nya material, dels kunskapsmaterial som kan användas som basverktyg för 
breda målgrupper och dels planerings- och uppföljningsverktyget (matrisen) för implementering och 
ledning av våldspreventivt arbete i verksamheter. Under 2019 har utbildningsmaterial avseende 
hedersvåld, skolprogram –”Steget”, öppen ungdomsverksamhetsprogram – ”Aktivera” och program 
för våldspreventivt ledarskap för unga tagits fram. I samarbete med tre studieförbund har studiematerial 
bearbetats att omfatta våldsprevention utifrån olika målgruppers behov. Tillsammans med 
Länsstyrelsen har projektet påbörjat ett arbete med att ta fram en ny kampanjfilm och metodmaterial 
för våldsprevention. 
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All personal och chefer inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både 
grund- och fördjupningsutbildning i våldsprevention. Förvaltningens generella utbildning, FOF-
utbildning, innehåller också våldsprevention. Projektet har stärkt fokus på ungas delaktighet i det 
våldspreventiva arbetet och har, utöver ungdomsledarutbildningarna, även utbildat ”unga ingripare” i 
samverkan med civilsamhället. Dessutom har 70 nya handledare utbildats i att initiera våldspreventivt 
arbete i verksamheter. Projektet har under 2019 fortsatt implementera strukturer för systematiskt arbete 
för våldspreventivt arbete inom förvaltningen. 

Den 27:e november genomförde Länsstyrelsen och projektet tillsammans en slutkonferens i Göteborg. 
Konferensen lockade många av stadens förvaltningar, andra kommuner och myndigheter. Projektet har 
rönt mycket uppmärksamhet över landet och metoder och arbetssätt som utvecklats i Borås sprids 
regionalt via Länsstyrelsen men också nationellt. Utvärderingarna från konferensen var överväldigande 
positiva. Intresset för Borås Stad våldspreventiva arbete är mycket stort, vilket märks i det antal 
förfrågningar som kommer in, där kommuner vill ha hjälp med att starta upp ett motsvarande arbete i 
landet. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen är -290 tkr. 

Inom verksamhetsområdet bokförs kostnader kopplat till sociala investeringsprojektet EKFFV (En 
kommun fri från våld). Bokförda kostnader under året uppgår till 1 152 tkr. Dessa kostnader justeras 
årligen i samband med bokslutet. 

Bortser vi från ovanstående nämnda kostnader landar ett justerat resultat på +862 tkr. Detta beror 
framför allt på mindre personalkostnader än budgeterat samt en stor restriktivitet vid vakanser. Inom 
verksamhetsområdet bokförs även kostnader för lokalt inflytande/ortsråd. Avvikelsen i jämförelse med 
budget landar på +30 tkr och ingår i resultatet ovan. 

Externa kvarstående medel har flyttats till 2020 och avser bland annat EU-bidrag ämnat för olika EVS-
projekt (Europeisk volontärtjänst), se ovan. Andra externa medel som flyttats är exempelvis bidrag från 
Länsstyrelsen. 

4.4.5 Fritdsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten. 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Verksamhetens uppdrag utgår från Borås Stads Program för öppen ungdomsverksamhet som pekar ut tre 
inriktningar för verksamheten: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med 
civilsamhället. 

Den öppna ungdomsverksamheten både lokalt och nationellt betonar ungdomars delaktighet i såväl 
genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell prevention fortsätta utvecklingen 
av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och sociala utveckling är därför en 
viktig strategisk fråga. Genom projektet ”en kommun fri från våld” har all personal haft möjlighet att 
via fortbildningsinsatser öka sin kompetens inom det trygghetsskapande/våldspreventiva arbetssättet, 
vilket förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse. En del av måluppfyllelsen för verksamheten är att nå 
en jämn könsfördelning i besökargruppen. Jämn könsfördelning brukar bedömas inom spannet 40% – 
60%. Målet är inte helt uppfyllt men andelen flickor i verksamheten har under året ökat från 32% 2018 
till 38% 2019. 
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Verksamhetens mål avseende öppettimmar per vecka visar en avvikelse. Målet var beräknat till att den 
totala öppettiden för de kommunala enheterna per vecka under verksamhetsperioden (september till 
maj) skulle vara 360 timmar, summeringen för året visar ett resultat på 334 timmar per vecka. 
Anledningen beror framför allt på att det är svårt att med kort varsel hitta vikarier, exempelvis när 
ordinarie personal blir sjuka men också på att verksamheten minskat på Alideberg. Den verksamhet 
som bedrivs under sommaren, bland annat med stöd av statsbidrag, visar även under 2019 ett högt 
besöksantal med nästa 15 000 besök under perioden. Verksamheten under sommaren har en jämn 
könsfördelning bland besökarna. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården, men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Exempel på verksamhet som genomförts under året och som inte 
är knuten till en specifik enhet är olika ungdomsledarutbildningar och den verksamhet som genomförs 
under sommaren. Även samverkan med andra delar av den kommunala organisationen och med övriga 
civilsamhället är en viktig förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp. Här kan samverkan med 
Borås Stads fältverksamhet och Hyresgästföreningen ses som exempel. 

Vid verksamhetsårets början fanns det 12 kommunalt drivna öppna 
ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, 
Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Trandö och Alideberg. Under året har förändringar skett 
genom att Alidebergs fritidsgård från höstterminen lämnat sina lokaler och numer bedriver verksamhet 
tillsammans med RF-SISU (Riksidrottsförbundet och Idrottens studieförbund) i Sjuhäradshallens 
Parasportcenter. 

Nämnden har under året också lämnat bidrag till fem olika föreningar/organisationer som bedriver 
Öppen ungdomsverksamhet i olika omfattning. Dessa är Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget och 
Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och Hestra IF. Övrig kontinuerlig organiserad 
samverkan med civilsamhället sker i varierad omfattning med Borås Fältrittklubb och Svenska 
Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors. 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i 
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i 
skolan utgår oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar, 
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett 
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna kan bidra till en helhetssyn på 
ungdomarnas liv, då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att 
kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är 
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger också förutsättningar för nivån på 
öppethållandet på kvällstid. Under december månad signalerade grundskoleförvaltningen att en 
väsentlig del av denna samverkan kommer att upphöra. Minskat köp av tjänster från 
grundskolenämnden kommer innebära minskat antal enheter inom Öppen ungdomsverksamheten. Om 
antalet enheter minskar kommer antalet årsarbetare behöva justeras ner, det vill säga att personal sägs 
upp. 

Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och 
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd 
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som 
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den bokförda budgetavvikelsen för 2019 är + 1 078 tkr. Under året har verksamheten haft svårigheter 
att hitta vikarier, framför allt vid korttidsfrånvaro, vilket har genererat ett högre överskott. Samtidigt har 
vi haft en strikt vakanshållning på grund av ekonomiska utmaningar inom hela förvaltningen. 
Måluppfyllelsen gällande öppettimmar för fritidsgårdarna under verksamhetsåret har därför inte 
uppnåtts.  
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4.4.6 Badresor/barnkoloni 

Badresor 

Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och 
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden. 

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund 
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten har haft 
samma omfattning 2019 som tidigare år. Antal besök har jämfört med 2018 ökat med drygt 500 till 
3 636 besök under perioden, 53 % av besökarna var flickor.  

Barnkolonin 

Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa 
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av 
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet 
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2019 ansökte 160 barn om plats. 

4.4.7 Folkhälsa 

Analys av verksamheten 

Borås Stad återcertifierades som en Säker och trygg kommun av certifierare från internationella ISCCC 
(International Safe Community Certifying Centre). Säkra och trygga kommuner ska arbeta 
skadeförebyggande och trygghetsfrämjande i alla situationer, miljöer, för båda könen och alla åldrar. 
Det innebär att Borås Stad arbetar strategiskt med säkra och trygga miljöer för alla samt att minska de 
skillnader som finns. 

Borås Stad deltar i två nationella nätverk, SKR-nätverket (Sveriges kommuner och regioner) för 
strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna och Nationella Healthy Cities-nätverket. Det möjliggör att vi 
kan utbyta erfarenheter med andra kommuner och regioner, samt ligga i framkant när det gäller aktuella 
frågor inom social hållbarhet och folkhälsa. 

Förvaltningen är en central aktör i Socialt hållbart Borås med ambitionen att förena pågående arbete 
med den nya processen. I början av året deltog förvaltningen i olika arbetsgrupper för ett Socialt 
hållbart Borås. Arbetet låg till grund för beslutet om det strategiska inriktningsdokument som 
beslutades av Kommunstyrelsen under hösten. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun hölls två heldagar med deltagande från stadens nämnders 
presidier, AB Bostäder, Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, polisen och Södra Älvsborgs 
räddningstjänstförbund. I juni samlades vi kring temat Socialt hållbart Borås och den stora 
samhällsomdaningen och i oktober kring trygghetsfrämjande och mänskliga rättigheter. 

Under 2019 har rapporten Välfärdsbokslutet 2018 – för ett socialt hållbart Borås, arbetats fram. 
Statistik har insamlats och sammanställts. 

Flera förändringar i rapporten har gjorts, som att exempelvis där det är möjligt presentera statistik på 
mindre geografiska områden än tidigare. Rapporten har också tagit ett nytt grepp kring den sociala 
hållbarheten genom att tydligare kopplas samman med det globala, nationella och det lokala arbetet i 
form av Agenda 2030, de mänskliga rättigheterna, målområdena för det nationella folkhälsoarbetet och 
Borås Stads Vision 2025. Detta för att tydligare visa de sociala utmaningar som finns och skapa 
förutsättningar för prioriteringar. 

Ett annat fokus har också varit att göra rapporten mer användbar och tillgänglig, både i textform men 
också genom att sprida resultatet i olika forum och på olika sätt. Främst har detta skett genom 
föreläsningar men också genom korta texter och diagram via bland annat sociala medier. 
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Effekten av arbetet med rapporten och spridningen av densamma har blivit att Kommunfullmäktige i 
oktober 2019 tog beslutet att samtliga nämnder och bolagsstyrelser årligen ska redovisa hur de har 
använt Välfärdsbokslutet i planerings- och budgetarbetet. Ett beslut som innebär att Välfärdsbokslutet 
framöver kommer att användas på ett helt annat sätt av hela Borås Stad. 

Beslutet innebär också ett fortsatt arbete med att tillgängliggöra rapporten på olika sätt och också 
tillgodose de behov som eventuellt kommer att uppstå i förvaltningar och bolag. Det kan vara behov av 
annan typ av statistik, statistik på karta, workshops utifrån budget och mål. Till viss del har detta arbete 
redan påbörjat under 2019, genom att förbereda statistik för GIS-miljö (Geografiskt 
informationssystem), utöka Hälsoenkäten till att omfatta även årskurs 6 och genom att förbereda för en 
enkät för den äldre åldersgruppen 65+. 

Välfärdsbokslutet kompletterar annan kunskap som visar att hälsan är ojämnt fördelad mellan de 
geografiska områdena. Särskilt utsatta är Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. På dessa områden 
genomförs därför särskilda insatser för att skapa bättre förutsättningar för jämlika levnadsvillkor och en 
god hälsa. Planer för områdesutveckling för jämlik hälsa har tagits fram för ovan nämnda områden. 
Planerna bygger på befintlig kunskap och statistik i området och syftar till att göra arbetet mer synligt. 

Gemensamma insatser har genomförts på områdena, bland annat har ett arbete för ett ökat 
valdeltagande i EU-valet genomförts, med utbildningen Rusta dig för valet och kampanjen #klart jag 
ska rösta. Valresultatet blev, som i övriga staden, förhållandevis lågt i jämförelse med valresultatet 
hösten 2018. Lärdomar från arbetet är att det behöver pågå kontinuerligt mellan valen. En annan 
gemensam ansats, vilken syftar till att öka vattenvanan och simkunnigheten hos kvinnor i utsatta 
grupper är "simskola för kvinnor". Simskolan har hållits under våren och hösten med ca 60 deltagare 
totalt. 

Hässleholmen  

På Hässleholmen har insatser genomförts i nära samarbete med verksamheter, föreningsliv, 
trossamfund, studieförbund, bostadsbolag, näringsliv och boende. Bland annat träffas 
områdesnätverket regelbundet, vilket inkluderar lokala aktörer på området som vill vara med och 
medverka för ett bättre och tryggare område. 

På området finna 10 romska hälsoinspiratörer som avser att inspirera och påverka främst den romska 
gruppen till en positiv livsstil. Under 2019 har dessa utbildats inom hälsa och hälsofrämjande arbete. 
Tandhälsoarbetet, vilket innebär att förskolorna hjälper barn och föräldrar till bättre tandhälsa genom 
att borsta tänderna varje dag har fortsatt med goda resultat. 

För att öka kunskapen om hedersrelaterat våld har en temavecka och föreläsningar genomförts. 
Temaveckan genomfördes på högstadieskolan och föreläsningarna riktade sig till personal som möter 
barn och unga och föreningar/andra organisationer. Med ökade kunskaper förväntas personalen kunna 
identifiera och hjälpa fler unga kvinnor. 

Under två veckor anordnades workshops med kulturteman och en vägg och scen målades av barn 
tillsammans med professionella konstnärer. Barn och ungas delaktighet och inflytande är i centrum och 
bland annat fick barnen vara med och välja motiv. 

Norrby 

Under året har dialoger och work-shops genomförts och ett antal utvecklingsområden identifierats, 
vilket resulterat i en lokal plan för områdesutveckling för jämlik hälsa. Samverkan har varit 
förvaltningsöverskridande inom Borås Stad men också tillsammans med AB Bostäder, Polisen, 
föreningar och andra organisationer. Under 2020 fortsätter förankringsarbetet och implementeringen i 
olika forum, bland annat i Nätverk Barn och Unga och Områdesnätverk. 

Medborgardialoger har genomförts avseende utvecklingen av Kronängsparken. Barn, boende på 
Norrby, har tillfrågats särskilt. Cirka 60 barn i åldrarna 10-16 har tillfrågats hur de vill att framtida 
Kronängsparken ska se ut. Resultatet kommer att ligga till grund för framtagandet av parken och dess 
innehåll som beräknas färdigställas under 2021. 
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Arbetet med att förbättra kvinnors hälsa fortgår. Under året har kvinnor erbjudits Yoga och ett 
kvinnocafé erbjuds varje vecka. 

Sjöbo 

Samverkansarbetet sker via nätverksgrupper, Barn och Unga Nätverk och Områdesnätverk. De har 
varit välbesökta och samverkan har både fördjupats och förbättrats under året. I Barn och Unga 
Nätverket deltar sedan i höstas även friskolan på området, Engelska Skolan. 

Tillsammans med Västra Götalands idrottsförbund och föreningar på och kring Sjöbo anordnades tre 
föreningsdagar. Två av dagarna var riktade till samtliga elever på Sjöboskolan åk 1-6 och den andra 
dagen var riktad till allmänheten. Syftet med föreningsdagarna var att erbjuda prova på-aktiviteter i olika 
former i samverkan med skola och föreningar för att i förlängningen få fler barn in i föreningsidrotten. 

En trygghetsvandring för de boende genomfördes i oktober, tillsammans med bostadsbolag, polisen 
och berörda förvaltningar. 

Gatukultur på Sjöbo; ett utbud av konstandsfria prova på-aktiviteter med inriktning på kultur. 
Gatukulturen bidrog till en stärkt samverkan mellan de förvaltningar, bostadsbolag och föreningar som 
deltog. 

En pedagogisk upplevelsestig i direkt anslutning till allaktivitetsparken har anlagts på Sjöbo. Minst 5 500 
personer har besökt Trollstigen sedan invigningen i början av sommaren. 

Föräldraskapsstöd 

Utöver de geografiskt utsatta områden är gruppen barn och unga samt äldre prioriterade. För att stärka 
barn och ungas psykiska hälsa genomförs generellt och riktat föräldraskapsstöd. Forskning har visat att 
stöd till föräldrar är ett av de mest effektiva sätten att stärka barns uppväxtvillkor och för att nå unga 
genom förebyggande insatser, till exempel inom ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak). 

Under året har ABC Föräldrakurs erbjudits på stadens familjecentraler regelbundet. Ca 70 personer har 
deltagit, varav merparten är kvinnor. Ytterligare två kursledare i föräldraskapsmetoden har utbildats för 
att tillmötesgå efterfrågan. 

En föräldraföreläsning om cannabis genomfördes för att öka kunskapen om cannabis. Föräldrabrev om 
alkohol kopplat till kritiska datum postades till alla föräldrar/vårdnadshavare till elever som slutade åk 
9. ”DAGS – föräldramöten” uppdaterades och genomfördes på två skolor. Som nämnts ovan är 
insatser till vårdnadshavare är prioritet utifrån att det bidrar till en minskning av droganvändning bland 
unga. 

Satsning på kunskapshöjning om nätet, sociala medier och onlinespel genomfördes för alla stadens 
högstadieelever. De erbjöds en föreläsning i ämnet och ytterligare 1 200 föräldrar och andra viktiga 
vuxna lyssnade till samma föreläsning. 

Föräldrakursen Älskade Barn har inte erbjudits enligt IOP-avtalet. Samarbetsparten Studiefrämjandet 
har haft svårt att både rekrytera ledare och deltagare. 

Äldres hälsa 

För att nå målgruppen äldre i det hälsofrämjande arbetet genomförs det tillsammans med andra 
berörda förvaltningar och organisationer. Under året har en webbsida byggts upp för boråsare som är 
65 år eller äldre. Sidan finns på Borås stads webbsida och har kortadressen boras.se/senior. Fokus är 
hälsofrämjande och inte inriktat på vård. Sidan har hittills runt 2 600 besökare/månad och är översatt 
på finska. 

Eftersom alkoholkonsumtionen ökar mest bland gruppen 65 år och äldre har en arbetsgrupp upprättats 
med representanter från FOF, VÄF, Nykterhetsförbundet och studieförbundet NBV. En temadag 
anordnades för både yrkesverksamma och allmänheten som bidrog till ökad kunskap om 
riskkonsumtion bland äldre. 
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På 80-årsdagarna bjöds alla som är födda 1939 in till Träffpunkt Simonsland för en halvdag med korta 
föreläsningar om allt ifrån säkerhet till hemmen, boende, trygghet, kost, rörelse och fullmakt. Syftet är 
att 80-åringar ska känna till vad som finns i kommunen när de behöver hjälp samt vad som kan vara bra 
att tänka på ur ett främjande och förebyggande perspektiv. 

ANDT 

Utifrån narkotikapolitikens nationella mål och den lokala handlingsplanen initieras samverkan och 
insatser för att minska tillgängligheten till alkohol, tobak, narkotika och dopningsmedel samt minska 
antalet barn och unga som börjar med droger. Barn och unga är prioriterade i det förebyggande arbetet. 
Under 2019 genomfördes CAN´s drogvaneundersökning på samtliga grundskolor och gymnasieskolor i 
Borås, i samarbete med regionen. Resultatet har presenterats till politiker och tjänstepersoner. 
Resultatet har även tagits fram på skolnivå, där analysen av indikatorerna visar på bakomliggande risk- 
och skyddsfaktorer, vilket utgör grunden för prioriterade insatser för kommande år. 

Ett ANDT-dialogcafé genomfördes på Viskastrandsgymnasiet tillsammans med ansvariga för 
”Göteborgsmodellen” för att skapa en gemensam bild över skolans behov. Förutom att skolans 
personal fick en kunskapshöjning startades en process med framtagande av policy och handlingsplan 
som ska gälla hela gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen. 

Föreläsningar om unga och droger genomfördes under tre dagar, då främst skolpersonal uttryckt att de 
saknar kunskaper om hur de ska bemöta ungas argument om droger. Samtliga elever i åk 1 och personal 
på de kommunala gymnasieskolorna deltog. Utöver det deltog två friskolor, andra yrkesverksamma och 
allmänheten (totalt cirka 1800 elever och 600 vuxna) Föreläsningarna bidrog till ökad kunskap om 
argument om cannabis och andra droger. 

Vidare har ett samarbete med gymnasiechefer inletts för att stärka arbetet kring kritiska datum. 
Gymnasiecheferna har tillsammans med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ- och 
familjeomsorgen och Polisen tagit fram förslag på hur insatser kring kritiska datum kan stärkas genom 
tydligare samverkan och utveckling av redan rådande insatser. 

En samverkansgrupp med representanter från förvaltningen och elevhälsan startades i slutet av våren 
och har träffats kontinuerligt under resterande delen av året. En process inleddes med framtagande av 
”årshjul”, som ska innehålla en treårig kompetensutvecklingsplan för skolpersonal, samt en idébank 
som bland annat ska innehålla metoder att använda i det drogförebyggande arbetet i skolorna. 

En kortubildning och en tvådagarsutbildning av ansvarsfull alkoholservering har genomförts. 
Utbildningen ska bidra till minskat våld och skador på Borås krogar och restauranger samt utveckla en 
restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga. 

Under året har samverkan stärkts mellan gym och träningsanläggningar i Borås, Polisen och Borås Stad. 
Nätverket har utökats från 12 till 34 gym. Gympersonal från 30 gym deltog på utbildningen i 100 % 
Ren Hårdträning och 18 gym har diplomerats. Arbetet har bidragit till ökad kunskap bland gympersonal 
och ett mer aktivt och synligt arbete ute på gymmen. 

Tillsammans med De Glömda barnen, Nykterhetsförbundet IOGT-NTO och NVB 
(Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) arrangerades ett frukostseminarium om ”Vit jul” riktat till 
beslutsfattare och yrkesverksamma. Vit jul uppmärksammar att alla barn har rätt till en Vit jul, utan oro 
för vuxna som dricker. Under seminariet delades 240 mjukisdjur (”Peppisar”) ut till Polisen i Sjuhärad 
som i sin tur delade ut ”Peppisar” till utsatta barn under jul- och nyårshelgen. 

Brottsförebyggande, trygghetsskapande och skadeförebyggande arbete 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag att samordna det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet. Behoven i staden skiljer sig åt beroende på områdenas sammansättning av 
upplåtelseformer för bostäder och områdenas socioekonomiska situation. Under 2019 genomfördes en 
trygghetsundersökning av hela staden, indelad i 16 geografiska områden. Resultatet har bidragit till 
vidare kartläggning av området Göta. 
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Arbetet har bedrivits i enlighet med samverkansöverenskommelsen. Ett medborgarlöfte kopplat till 
överenskommelsen har tagits fram tillsammans med polisen och AB Bostäder, vilket avser ett förstärkt 
arbete på Norrby under 2019-2020. 

EST –arbetet (effektiv samordning för trygghet) har utvecklats från att omfatta Hässleholmen/Hulta till 
att även omfatta Norrby. Arbetet syftar till att öka tryggheten på områdena. Det digitala verktyget 
Embrace har köpts in, vilket syftar till att underlätta arbetet och visualisera det på ett bättre sätt. 

För att stärka delaktigheten i trygghetsarbetet har tre trygghetsvandringar genomförts, på Sjöbo, Fristad 
och Viskafors. Resultatet varierar med flest deltagare på Sjöbo och minst i Viskafors. 

Det skadeförebyggande arbetet har varit av generell karaktär och omfattar barn i åk fem. Utbildning har 
genomförts i säker cykling”, i samarbete med NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande) och hjärt- och lungräddning, i samarbete med Svenska livräddningssällskapet, SLS. 

Borås rent och snyggt 

Arbetet inom Borås rent och snyggt har fortsatt genom en bred samverkan. 2019 utnämndes Borås rent 
och snyggt till årets Håll Sverige Rent-kommun för femte året i rad. Motiveringen från Håll Sverige 
Rent är att Borås är den stad som arbetar mest strategiskt i sitt förebyggande arbete mot nedskräpning. 
Utan samverkan hade detta inte varit möjligt. 

För att verka i linje för en jämlik hälsa har extra insatser genomförts på Hässleholmen. En ren och 
snygg miljö skapar ett signalvärde för de som bor och verkar på området och tryggheten ökar. 
Skräpmätningen genomfördes i maj och den visar på en fortsatt positiv trend men att 
fimpproblematiken kvarstår, då fimpar är det absolut vanligaste skräpföremålet, i Borås och i landet i 
stort. 

I juli trädde den nya tobakslagen i kraft. Lagförändringen innebär bland annat att det numera är 
förbjudet att röka vid entréer dit allmänheten har tillträde, på perronger och inom 
evenemangsområden. Den nya tobakslagen har ett starkt barnrättsperspektiv och syftar till att skydda 
allmänheten mot att ofrivilligt utsättas mot tobaksrök. För att så många som möjligt ska förstå och 
efterfölja lagförändringen så bjöd Borås rent och snyggt in näringslivet, föreningar, representanter från 
kommunala verksamheter, Högskolan, polisen med flera för att informera och samtala kring 
lagförändringen och vad den innebär. Vi förmedlade även informationsmaterial och distribuerade 
skyltar från Länsstyrelsen. Detta arbete kompletterades med flera olika informationskampanjer till 
allmänheten. 

Kraftsamling Sjöbo 

Kommunstyrelsen har beslutat om en stadsdelsövergripande satsning med hjälp av sociala 
investeringsmedel under 2018-2020. Politisk ansvarsnämnd är Fritids- och folkhälsonämnden. Projektet 
finansieras med ytterligare medel genom Vinnova under 2018-2019. Sedan ska projekten fasas in och 
implementera i ordinarie verksamhet. Visionen är att utveckla Sjöbo till en hållbar, attraktiv och 
välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ och ett rikt kultur- och fritidsutbud. Projektet ska 
hitta nya sätt att ta sig an ett helt område, där alla som redan är involverade och där nytillkomna aktörer 
får en tydligare roll och ett tydligare ansvar. Sjöbo ska utvecklas i medskapande med invånarna och 
verksamma på Sjöbo utifrån behov och intresse. Som en del i projektet ska ett medborgarlabb på Sjöbo 
torg etableras med syftet att öka inkludering i samhället. 

Förvaltningsövergripande mål ska formas utifrån sociala utmaningar som finns beskrivna genom 
välfärdsbokslutet och intervjuer med lokala professioner på Sjöbo. För att skapa hållbarhet i målarbetet 
även efter projekttid skapas en systematisk uppföljningsmodell. Arbetssätt, metoder och modeller som 
används i arbetet på Sjöbo ska kunna appliceras på andra stadsdelar. Högskolan i Borås ska bedriva 
följeforskning och samla in kunskap och resultat för att möjliggöra uppskalning på andra områden. 
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Resultat 

Vi har utökat öppettider och bemanning på Medborgarlabbet i syfte att stärka samhällsservicen, skapa 
kontinuerlig dialog i syfte att öka tilliten samt uppmuntra till medskapande samhällsutveckling. På 
Medborgarlabbet har det också tillkommit ett verktygsbibliotek, Fritidsbank och en ”Ta och Ge”-hylla 
för att öka medvetenheten kring hållbarhet och möjliggöra att dela mera. 

Under året har vi planerat och genomfört fyra workshops med invånare (unga, vuxna och äldre) och 
lokala aktörer i syfte att öka delaktigheten och samverkan i framtagandet av en aktivitetsplan för 
Medborgarlabbet. Tanken har varit att ta vara på den lokala erfarenheten och kompetensen bland 
boende och verksamma på Sjöbo. Arbetet resulterade i ett gemensamt utbud av månadens aktiviteter 
som marknadsfördes genom ett månadsblad. Det resulterade även i ett arbetssätt som kan fortleva efter 
projekttiden. 

Under sommaren genomfördes Gatukulturveckorna. Barn var medskapande i planeringen av 
aktiviteter. Syftet med Gatukulturveckorna var att göra Sjöbo Torg mer attraktivt, erbjuda ett rikt 
kulturutbud i delaktighet med invånarna samt erbjuda barn och dess familjer en meningsfull fritid och 
glädjefylld plats att vara på. Bland annat resulterade en av aktiviteterna i en muralmålning. 

Vi har spridit projektets arbetssätt och metoder. Tranemo kommun, Göteborgs Stad, Svenljunga 
kommun, Helsingborgs stad och Erikshjälpen har varit och besökt Medborgarlabbet, för att få del av 
erfarenheter av projektets arbetssätt och medskapande metoder. Arbetssätt och metoder har även 
presenterats på SKL-konferens, Innovationsdagarna i Borås samt via kunskapsspridningsdag på 
Högskolan i Borås. Borås Stad fick också utmärkelsen Årets innovativa kommun 2019, delvis utifrån 
projektets innovativa arbetssätt och metoder för medskapande samhällsutveckling. 

Det har tagits fram en modell för innovationsfond/idébidrag. Idébidraget lanserades hösten 2018. 
Totalt beviljades elva idébärare bidrag under 2019 för att utveckla och genomföra sina projekt som 
medverkar till att bidra till samhällsutveckling på Sjöbo. Nio av projekten är genomförda under året och 
två projekt fortlöper under våren 2020. Syftet med idébidraget är att möjliggöra för invånare och 
föreningar att bidra till att Sjöbo utvecklas i medskapande med invånarna och verksamma på Sjöbo. 
Exempel på projekt som genomförts är en nio-håls discgolfbana mellan Sjöbovallen och 
Lindormsgatan, gymnastik för barn en dag i veckan i Sjöboskolans idrottshall och en 
programmeringskurs för barn som hållits vid tio tillfällen. Vidare arrangerades en ljusmanifestation för 
mänskliga rättigheter i oktober och en plan för hinderbana har tagits fram och kommer att byggas 
under våren vid Sjöbovallen. 

Borås konstmuseum har i samarbete med Statens konstråd upphandlat en konstnär som ska gestalta 
konst i någon form på Sjöbo. Konstnären har inlett dialog med invånare i syfte att få sig en uppfattning 
av vad som skulle göra Sjöbo mer attraktivt. Dialogen och skapandet av konstnärlig idé fortlöper under 
2020. 

Inom ramen för projektgruppen har det tagits fram förvaltningsövergripande handlingsplan i bred 
samverkan. För att systematisera ett långsiktigt utvecklingsarbete har en uppföljningsstrategi arbetats 
fram som ska fortlöpa efter projekttiden. 

Medborgarlabbet har initierat en samverkansgrupp på enhetschefsnivå i syfte att stärka och utveckla 
samverkan för utåtriktade verksamheter på Sjöbo. Gruppen träffas fyra gånger per år. Ansvaret för 
samverkan har överlämnats till mötesplatsen för att göra samverkan hållbar även efter projekttiden. 

Inom projektets ramar har vi utvecklat kommunikationsinsatser och skapat nya. Medborgarlabbets 
folder har reviderats utifrån förändringar som skett under året och reviderad folder har spridits både 
internt inom Borås Stad och externt runt om i Sverige. Meborgarlabbet har skapat konton på sociala 
medier, Facebook, Instagram och Snapchat i syfte att nå större spridning av information. Aktiviteterna 
har under året spridits via sociala medier, webb, affischering, digitala nätverk, artiklar i massmedia och 
annonsering i massmedia. Vi har sammanställt tidningen ”Händer på Sjöbo” som skickats till alla 
hushåll. Syftet med det har varit  att informera och återkoppla de insatser som genomförts, men också 
att skapa nyfikenhet och intresse för framtida deltagande i samhällsutvecklingen på Sjöbo. 
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Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo har projektledaren, representant från Hemgården och RISE 
handlett tre unga kommunutvecklare i att producera en film om vad som är bra med att bo på Sjöbo. 
Filmen bygger på intervjuer med Sjöbobor och en artist fick i uppdrag att tillsammans med elever från 
Sjöboskolan göra en låt som blev bakgrundsmusik till filmen. Filmen har spridits på Borås webb och 
sociala medier. På det här sättet ville vi sprida positiva attityder om Sjöbo för att göra Sjöbo till ett mer 
attraktivt område för alla. 

En jobbmässa arrangerades under hösten på Medborgarlabbet i syfte att öka kännedom om 
utbildningsmöjligheter för vuxna och vad som behövs för att komma in i arbetslivet. 

Ett annat uppdrag har varit att bedriva en tvärsektoriell planeringsprocess i syfte att få till en breddad 
mötesplats i form av ett Sjöbohus, liknande Norrbyhuset och Hässlehuset. Processen har under året 
resulterat i att både Fritids- och folkhälsonämnden och Kulturnämnden ställde sig positiva till förslaget. 
Det togs även fram ett förslag på ritning för ombyggnation och tillhörande kostnadskalkyl 
presenterades på en kommunalrådsberedning. Förslaget ansågs emellertid för omfattande och kostsamt 
och därför håller ett nytt förslag på att arbetas fram. 

Upprustningen av Sjöbo Torg har påbörjats. Tekniska förvaltningen har i samarbete med Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, AB Bostäder och RISE tagit tillvara på resultat från tidigare invånardialoger och 
utifrån det tagit fram en utvecklingsplan för torget för att göra det mer attraktivt och tryggt. Ny 
belysningsarmatur har satts upp, markarbete är genomfört, nya bänkar och fler blomsterarrangemang 
har placerats ut. Upprustningen fortsätter under våren 2020. 

Analys 

Resultatet går i linje med projektets intentioner och dess syfte och mål. Alla insatser är planerade utifrån 
de utmaningar som råder på Sjöbo. Däremot går det inte ännu att uttala om resultatet är bra eller dåligt, 
det behövs utvärderingar för att synliggöra nyttan med aktiviteter, vilket görs inför slutrapporten samt 
inom ett annat Vinnovaprojekt, SIGURD (Sustainable Impact Governance for Urban Development). 

Utifrån besöksstatistik på Medborgarlabbet har det blivit mer besökt och fler har efterfrågat stöd i att 
utveckla idéer och tankar, vilket går i linje med projektets intentioner. Det har varit uttalat att invånare 
ska vara medskapande till Sjöbos utveckling. Då elva projekt har startat genom idébidragen bekräftar 
det att vi nått medskapande. Det har också varit ett tiotal invånardrivna aktiviteter på Medborgarlabbet, 
vilket varit ett av delmålen med Medborgarlabbet. Kärnan i projektet har varit att kontinuerligt bjuda 
med invånarna och föra en dialog med dem som kan området bäst. Medborgarlabbet har under året 
nått många nya målgrupper. Exempelvis deltog knappt 100 personer, ca 20 olika nationaliteter, i olika 
åldrar, i en ljusmanifestation för mänskliga rättigheter. Idén kom från och genomfördes av en invånare 
på Sjöbo. Jobbmässan nådde ca 75 besökare, vilket resulterade i många samtal och nya besökare som 
tidigare inte varit på Medborgarlabbet. 

Vi kan också se hur vi kunnat nå fler invånare genom sociala medier. Exempelvis har Facebook 
fördubblat antal följare från september till december. Idag har Medborgarlabbet ca 140 följare. Det är 
något färre följare på Instagram men det följer samma utveckling. Snapchat har däremot ännu inte nått 
så många. 

För att säkra att arbetssätt och metoder ska tas tillvara efter projekttiden har ett systematiskt 
uppföljningsarbete tagits fram. Styrgruppen för projektet har beslutat att arbetet fortskrider efter 
projekttiden, vilket är ett bra resultat. 

Det har under året skett många personalförändringar på Mötesplats Sjöbo och Öppen 
ungdomsverksamhet. Dessutom har utvecklingsledartjänsten för områdesutveckling bytts ut två gånger 
på kort tid. Det påverkar naturligtvis utvecklingen på Sjöbo då påbörjade processer avstannar eller 
avslutas. Att bygga förtroende mellan invånare och tjänstepersoner tar tid. De nya medarbetarna 
behöver skapa relationer och förtroenden med invånarna och det kan påverka tillitsarbetet. 
Mötesplatsens stängning under ett halvår påverkar också Sjöbos utveckling. För invånarna blir det 
motsägelsefullt när vi kommunicerar att vi kraftsamlar. 
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Upprustningen av torget har tagit längre tid än beräknat vilket skapat irritation hos invånarna. Det kan 
bidra till att tilliten mellan invånare och Borås Stad minskar. Medborgarlabbet har på olika sätt försökt 
att kommunicera torgprocessen allt eftersom. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Det bokförda resultatet hamnar på -685 tkr. Inom verksamhetsområdet bokförs kostnader för Sociala 
investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo", kostnader som bokslutsjusteras vid årets slut. De totala 
bokförda kostnaderna som avser "Kraftsamling Sjöbo" landar på -965 tkr för 2019. 

Ett justerat resultat för verksamhetsområdet blir därför + 280 tkr. Överskottet har sin grund i ett 
projekt som slutredovisades 2019, "projekt för ökad rörelseaktivitet". Lönekostnaderna har belastat 
projektet vilket medfört att kommunramen visar ett plusresultat i jämförelse med budget. 

4.4.8 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Träffpunkt Simonsland har under 2019 haft över 270 000 besökare, en ökning med 70 000 besökare 
från 2018. Under perioden anordnades över 5 000 aktiviteter, en ökning med 12% jämfört med 2018. 
Träffpunkt Simonsland har arrangerat cirka 350 aktiviteter tillsammans med frivilliga, såsom 
musikunderhållning och matlagning. Aktivitetsutbudet har skett i samverkan med olika studieförbund. 

Under sommarmånaderna anordnades 20 utflykter med totalt 219 deltagare. Det arrangerades även 
teknikcafé, promenadgrupper, knep och knåp i caféet samt filmvisning. 

Via E-träffpunktens playkanal erbjöd vi direkt och efterhandsvisning av olika arrangemang som 
föreläsningar, musikunderhållningar, aktiviteter med mera. Varje arrangemang har haft mellan 700 till 
1 500 visningar i efterhand. 

Under året har arbetet runt arvsfondsprojektet ”aktivitetsinspiratör” fortgått. Sociala 
omsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Sjuhärads Samverkansförbund, Arbetslivsförvaltningen, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och SISU/Sjuhäradshallen har gjort ett gemensamt 
omtag för att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning ska få möjlighet till 
eftergymnasial kompetenshöjning. Kursstarten är planerad till februari 2020. 

Vid årets början startade processen Träffpunkt Simonsland 2.0. Föreningar, organisationer, invånare i 
Borås Stad samt tjänstemän fick svara på en enkät om dåtid, nutid och framtid. Enkäten följdes upp 
med ett antal dialoger med föreningarna, medarbetarna och involverade chefer. Medarbetarna lyfte sex 
områden som förvaltningarna har arbetat vidare med. I september var föreningarna inbjudna till ett 
stormöte för att diskutera hur vi går vidare med att utveckla relationerna på Träffpunkt Simonsland. I 
oktober bildades föreningarnas arbetsutskott som består av nio föreningar varav fyra pensionärs-, fyra 
funktionshinder-, och en övrig förening. Arbetsutskottet ska ha möten med ledningen regelbundet och 
föra information till och från de andra föreningarna i huset. 

Under 2019 har Träffpunkt Simonsland utvecklat samarbetet med näringslivet där en livsmedelsbutik 
går in och sponsrar mat till julaftonsfirande, i samverkan med Curamus. Olika lokala aktörer har 
sponsrat med saker som senare delats ut som julklappar till besökare. Träffpunkt Simonsland har ett 
praktiksamarbete med Almåsgymnasiet. Under 2019 har samarbetet utvecklats och i december kom 
frisörelever till Träffpunkt Simonsland och klippte totalt 30 besökare kostnadsfritt. 

Under 2019 har personalen på Träffpunkt Simonsland haft handledning för 19 personer. Ett flertal av 
dem har gått vidare till arbete eller fortsatta studier. 

Följa med-kortet är en tjänst för att personer som har en funktionsnedsättning ska få möjlighet att ta 
med sig en extra person som stöd vid olika arrangemang och aktiviteter. Utbudet har utökats och flera 
idrottsföreningar har anslutit sig. 125 personer har i dagsläget ett Följa med-kort. 
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I slutet på året startade Träffpunkt Simonsland utlåning av välfärdsteknik, ett samarbete med 
Högskolan i Borås med medel från Sparbanksstiftelsen Sjuhärad. Hittills har fyra personer fått testa 
olika produkter i 6 veckor. 

Frivilligcentralen har 120 inskrivna frivilliga och 135 inskrivna mottagare. Insatserna syftar till att bryta 
isoleringen för ofrivilligt ensamma. Nedan är exempel på uppdrag som de frivilliga haft: 

 Värdar och receptionister vid evenemang på Träffpunkt Simonsland såsom musikunderhållning, 
jullunch, midsommarlunch, lördagsöppet med melodikryss, kvällsöppet med bio med mera 

 Chaufförer vid utflykter två gånger per vecka under hela året 
 Ledare för intressegrupper såsom gymnastik, keramik, promenad/gym, matlagningsgrupper, 

handarbete, fikagrupp och samtalsgrupp 
 Regelbundna besök hemma hos personer i samarbete med Borås besöksverksamhet 
 Punktinsatser för behövande 
 Insatser utanför Träffpunkt Simonsland såsom värdar vid den nationella konferensen 

”Åldrandets möjligheter” på Borås Kongresshus, 80-årsdagarna, sommaraktiviteter för unga 
personer med funktionsnedsättning, skolmormor/morfar i Bredared, generationsöverskridande 
möten Hestra Midgård, walking football med mera. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten hade ett överskott förutom anpassningskravet vid årets slut. Överskottet berodde till 
stor del på att projektledarrollen i arvsfondsprojektet är tilldelad en person som ingår i den ordinarie 
verksamheten, att PRIO-medel delfinansierar frivilligsamordnaren samt att 
Lokalförsörjningsförvaltningen felaktigt fakturerat hyresintäkter från hyresgäster på Träffpunkt 
Simonsland. Det uppdagades och reglerades i slutet på året. 

4.4.9 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten 

2019 har varit ett mycket händelserikt år för anläggningsenheten. Flera långsiktiga investeringar har 
skett under året. Bland annat kan nämnas arbetet på Boda aktivitetsområde med tillhörande isyta, som 
kommer att färdigställas under 2020. Bland annat återstår arbete runt isbanan, skogen ska 
tillgänglighetsanpassas och göras tryggare, den stora aktivitetshallen ska godkännas genom en ny 
detaljplan. Isytan invigdes visserligen under januari 2018 men har i hög grad även påverkat 2019 med 
den första hela säsongen i drift. Ett antal kompletteringar ur verksamhetssynpunkt har genomförts samt 
att samarbetet med föreningar och allmänhet behöver finslipas och utvecklas. Boda aktivitetsyta som 
invigdes strax innan midsommar har en enorm potential utifrån sitt läge mellan skolan och 
idrottsplatsen. Stora förhoppningar är att platsen ska vara välbesökt såväl sommar som vintertid och 
locka både flickor och pojkar som kvinnor och män. Ett samarbete mellan SISU Idrottsutbildarna och 
Öppen ungdomsverksamhet på Hässlehuset har inletts, vilket är en god början för att marknadsföra 
området. 

Även stora investeringar har gjorts på Skidstadion vid Ymerområdet. Anläggningen hamnar i ett stort 
fokus under 2021 då SM-veckan vinter gör entré som den hittills sydligaste SM-veckan i historien. Nya 
snökanoner med högre kapacitet har köpts in och nya vattenledningar har dragits för att säkra 
tillgången på snö under lång tid framöver. Utöver det har nya VA-ledningar (vatten och avlopp) dragits 
för att klara tillströmningen av människor som rör sig i området. Investeringarna på anläggningen 
kommer i hög grad allmänheten till godo under lång tid framöver. 

U20 EM i friidrott i juli månad var en succé med idel lovord. Ryavallen som friidrottsarena klarade av 
elddopet som en internationell topparena. Ett nytt måltorn, stabilt från grunden, utgjorde ett 
välkommet ansiktslyft för anläggningen. En gigantisk muralmålning på Ryahallens vägg  ramade in 
arrangemanget och satte Borås på friidrottens europakarta. Anläggningen står nu rustad för många 
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officiella evenemang under lång tid framöver. 

Under hösten var den nya fotbollshallen på Ryda klar att användas. En imponerande hall som rymmer 
en fullstor fotbollsplan och läktare för ca 800 personer. Det är en av Sveriges största fotbollshallar som 
nu också är godkänd för matcher i bland annat Svenska Cupen. Hallen gör att förutsättningarna för 
fotbollsspel året om ökar dramatiskt och innebär i förlängningen att vi minskar slitaget på övriga 
konstgräsplaner. Detta i sin tur innebär en lägre utbytestakt och mindre inköp av granulat, vilket är en 
bra miljöaspekt. Utmaningen som återstår i området är tillgängligheten till hallen, en stor grusyta finns i 
anslutning och skulle kunna fungera som parkering, men i dagsläget reglerar detaljplanen den som en 
parkyta. 

Borås Skatehall har gjort sitt resultatmässigt bästa år med ett ökat besöksantal med ca 20%. Efter den 
genomförda utbyggnaden 2018 så har utvecklingen varit stabil och ser ut att fortsätta så även de 
närmaste åren. Både skate och klättring kommer dessutom att finnas med som grenar under kommande 
OS. Ett diskussionsunderlag inför kommande visionsarbete har sammanställts för den fortsatta 
utvecklingen av Lundby Park. Ute-området genomgår kontinuerligt en förändring för att bättre passa 
verksamheternas behov, varför nu bland annat en discgolfbana håller på att planeras och anläggas i 
samarbete med föreningslivet. 

Under året har arbetet med att utveckla friluftsmöjligheterna i Borås fortsatt, i enlighet med den 
utredning om spår- och leder ”Hur underlättar vi för människor i Borås stad att besöka och aktivera sig 
i våra nära grönområden och skogar?” som fastställdes 2016. 

Barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo är färdigställd. Invigning skedde under våren 2019 och ca 400 
personer kom på besök, från förskola, skola och allmänhet. Längs leden finns i dagsläget 27 stationer 
där du, bland annat kan lära dig något om naturen/skogen/miljön, samt klättra på/springa i/leka i, och 
slutligen består varje station också av ett ”kapitel” i en saga om trollet Kotte Mossmyr som bor i 
Trollskogen. Leden är 1,7 km lång och går i skogsområdet kallat Trollskogen mellan stadsdelen Sjöbo 
och Viskan. Flera förvaltningar har arbetat gemensamt med projektet som varit mycket lyckat, många 
positiva reaktioner har kommit från allmänheten. Sommaren 2019 sattes en personräknare upp längs 
Trollstigen, och andra halvåret 2019 besökte ca 5 000 invånare Trollstigen vilket måste betecknas som 
väldigt bra. 

Tillgänglighetsanpassningen av spåren på Kransmossen har färdigställts. Drygt 2 km är nu 
tillgänglighetsanpassade, varav en stor del är sträckan utmed Kransån. Utmed ån finns också flera 
tillgänglighetsanpassade rastplatser där du kan sitta och fika med vattnet brusande precis intill dig. Det 
går också att fiska från en av rastplatsplattformarna. 

Den nya vandringsleden som utgår från Gässlösa idrottsplats har färdigställts. Leden är 6,7 km lång och 
går också att vandra in på från Svedjeskolan och Transås badplats. Precis innan nyår färdigställdes den 
sista etappen av elljusspåret, där det nu också finns belysning ända nere från Blå stjärnan, vilket 
underlättar för boende på Göta och Druvefors. Vi bedömer att den nya vandringsleden är ett mycket 
positivt inslag i stadsdelen och kommer att bidra till att människor får uppleva naturen under mycket 
trevliga former. 

Under året byttes armaturer och stolpar ut vid Kolbränningens (Byttorps) elljusspår. Den gamla 
belysningen var gammal och dålig och skapade mycket otrygghet. Området utvecklas i snabb takt med 
Byttorps IF som närmaste granne. Förvaltningen har tillsammans med föreningen samverkat bland 
annat kring en beachfotbollsplan (den första i Sverige) som blev verklighet under 2019. 

Vi har under året också hjälpt Attraktiva Toarp med att färdigställa vandringsleden Dalsjön runt, vad 
gäller sträckningen på södra sidan av sjön. Föreningen Attraktiva Toarp och allmänheten i Dalsjöfors 
har gjort ett stort och mycket bra jobb med vandringsleden Dalsjön runt. Hela 29 000 invånare gick 
promenadslingen utmed Dalsjön under andra halvåret 2019, ett oerhört bra resultat ur 
folkhälsosynpunkt. 
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Ett stort omdanande har skett vid Sandareds badplats, där ett tidigare blött och sankt område har ”höjts 
upp”, vilket gjort att ytan som allmänheten kan använda vid badplatsen blivit nästan dubbelt så stor. 
Gräsmatta har lagts på ungefär hälften av den ”nya” ytan, och resten har belagts med sand. 

Även Frufällans badplats har fått en stor omdaning, där en tidigare brant slänt med sten ner mot 
bryggan har bytts ut mot en lång sluttande gång, och där en äldre stödmur förlängts, också detta för att 
klara påfrestningarna som annars leder till erodering. 

Vi har under året tillsammans med Stadskansliets Kvalitet och utveckling testat batteridrivna gps-
sensorer på livbojar på tre av våra badplatser. Sensorn meddelar via ett mail om livbojen flyttats från sitt 
fäste. Idag beror vaktmästarnas besöksfrekvens på badplatserna delvis av hur ofta vi vill att de 
kontrollerar livräddningsredskapen. Dessa sensorer kan i framtiden betyda att vi kan öka effektiviteten 
vid badplatserna vad gäller just tillsyn av livräddningsredskap. 

En båtramp har uppförts vid Almenäs, intill Svanens brygga. Efterfrågan på båtramper i Borås är 
mycket stor, då det saknas bra båtramper vid flera av de stora sjöarna. Båtrampen vid Almenäs är den 
enda anlagda båtrampen i Öresjö som kan nyttjas av allmänheten 

Under år 2019 påbörjades den treåriga vass-slåtter som vi fått tillstånd från Miljöförvaltning och 
Länsstyrelse att utföra vid Asklanda, Sparsörs och Marsjöns badplatser. Framförallt vid Marsjöns 
badplats är vasstillväxten mycket stor och hotar att ta över hela badplatsen. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten redovisar ett underskott på 2 124 tkr, fördelat på ökade kostnader med 1 478 och minskade 
intäkter med 646 tkr, de ökade kostnaderna beror bland annat på högre energikostnader på flera av våra 
anläggningar, Borås Arena (uppvärmning av planen), Boda isbana (konstfrusna banan), Borås 
skidstadion (tillverkning av konstsnö) samt driften av spår, leder och utebad. I takt med att vi investerar 
och förbättrar i fler elljusspår och leder samt bättre badplatser, så står inte driftbudgeten och 
kapitaltjänstbudgeten i relation till de ökade kostnaderna. 

Ett målmedvetet arbete i samverkan med Borås Arena AB kommer att starta på Borås Arena för att 
energieffektivisera uppvärmning, belysning och andra elintensiva installationer. Den nya fotbollshallen 
på Ryda innebär också att konstgräset på Borås Arena 1 inte behöver värmas upp i lika stor 
utsträckning som tidigare. Målsättningen är att kraftigt minska elförbrukningen under de kommande tre 
åren. Förvaltningen har en ambition att ett likartat arbete ska starta på Bodavallen och Skidstadion. 

  

4.4.10 Badenheten 

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten, till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs i huvudsak ut till personer med olika funktionsvariationer. Vid 
Borås Simarena finns även Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs av Simklubben Elfsborg 
sommartid. Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningens egen Tekniska 
driftsenhet sköter all daglig drift samt vatten- och luftkvalitén på anläggningarna. 

Med utgångspunkt i Vision 2025, arbetar enheten med att skapa mötesplatser och ta ansvar för barn 
och unga. Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vi ska bedriva våra 
verksamheter så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. 

Vårt bidrag för att nå dessa mål är att vi erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder 
babysim, simlekis, simskola, vuxensimskola, crawlkurser för både nybörjare och erfarna. Även olika 
former av vattenträning i grupp. Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten till våra bad. Detta 
oavsett om man har någon typ av funktionsvariation eller av etnisk bakgrund som begränsas av 
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möjligheten till att besöka någon av våra anläggningar. Vårt högst prioriterade uppdrag, är att serva 
grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 simundervisning under skoltid. Vårt gemensamma 
mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller dyka i på djupt vatten och 
simma 25 m. Detta mål är satt för att eleverna ska ha en bra grund för att klara kommande mål i år 6. 
Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare erfarenheter till vatten och fysiska 
förutsättningar. Antal elever i åk 3 som deltagit i simundervisningen och klarat 25 m är: 

Stadsparksbadet:        735 elever varav 69,3 % som klarat målet. 

Borås Simarena:         255 elever varav 85 % som klarat målet. 

Sandaredsbadet:        336 elever varav 89,3 % som klarat målet. 

Dalsjöbadet:               150 elever varav 86,7 % som klarat målet. 

För de elever som inte klarar målet vid simskolans slut, erbjuds nya kurser. Under 2019 var målet att 
göra speciella satsningar med skolsimskolorna för de skolorna med lägre simkunnighet. Detta gjordes 
genom att vi frigjorde personal så att vi kunde vara fler simlärare för de klasser som behövde det. Vissa 
klasser har fått längre lektionstillfällen, 30 minuter är den vanligaste lektionstiden, vissa klasser har 
istället erbjudits 45-60 minuter. Utmaningen ligger bland annat i att det kommer nyanlända elever mitt 
under terminerna. Dessa elever får då inte de två terminer som övriga klassen får som vi sedan 
redovisar resultat för. Vissa skolor saknar ibland personal som kan följa med barnen till 
simundervisningen, skolan ställer då in simkursen den dagen. Detta får givetvis stora konsekvenser för 
simkunnigheten. Skolor som ”bussar” sina elever till simundervisningen har inte råd att skicka barnen 
på fler lektioner än de två terminer som ligger som grund. 

När vi redovisar simskolestatistiken som en indikator så redovisar vi ett snitt på våra fyra anläggningar 
på 82,6%. 

Under våren 2019 fortsatte samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SLS 
(Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjuds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i 
vattenvana. Vi ser det som en bra möjlighet för alla 5-åringar att kunna få en förberedande 
vattenvanekurs, oavsett ekonomiska förutsättningar. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på 
Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. I år var inte Simklubben Elfsborg 
medarrangör för Sommardoppet. Detta då vi räknade med att Borås Simarena skulle vara stängt för 
renovering. Simklubben önskade avsätta all ledig tid för sina egna simkurser, då det skulle bli ett stort 
avbrott på deras ordinarie verksamheten under höstterminen. Totalt deltog 155 barn i Sommardoppet 
2019. 

Det har pågått ett febrilt arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. Det har bland annat 
gjorts genom att vi förberedde för flytt av de verksamheter som behövde ha nya tider i våra övriga 
anläggningar. Detta gällde främst skolsimskolorna och simklubben Elfsborgs verksamhet. Planerad 
stängning var satt till 13 maj. Nu sköts renoveringen upp och förhoppningsvis genomförs renoveringen 
under två etapper, sommaren 2020 och 2021, vilket ger de minsta störningarna i verksamheterna. 

Utbildningen, "Service i världsklass", är en gemensam satsning för all personal inom badverksamheten. 
Det är en utbildning som vi satsat stora resurser på och som vi även fortsättningsvis vill ska leva kvar i 
vår verksamhet, när nya medarbetare rekryteras. Under året har badenhetens chefsgrupp arbetat fram 
olika handlingsplaner. Vi har även bildat en SIV-grupp (service i världsklass), som består av en 
representant från varje simhall samt verksamhetschef. Gemensamt i gruppen förbereder vi utbildningen 
i ett årshjul, för att den ständigt ska vara återkommande under året. All personal har även fått gå 
utbildningen "En kommun fri från våld", vilket var väldigt värdefullt för medarbetarna. Vi kommer att 
ha stor nytta av denna utbildning i mötet med våra besökare men även i mötet kollegor emellan. Denna 
utbildning väver vi nu ihop med vår SIV-utbildning och SAM-hjul (systematiskt arbetsmiljö), där alla 
tre delarna bildar ett årshjul. 

Vi har fortsatt att bedriva vattenvana för alla förskoleklasser under årets första fyra månader. Detta 
trots att statsbidragen endast beviljades under 2018. Vi ville inte göra som många andra kommuner blev 
tvingade att göra, att avbryta projektet och endast hälften av eleverna fick genomföra kursen. Med god 
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vilja och samarbete så löste vi detta tillsammans med Grundskoleförvaltningen. Extra intressant blir det 
att följa dessa barn när de sedan kommer till skolsimskolorna. Vår ambition är att tillsammans med 
Grundskoleförvaltningen kunna finna en lösning för att fortsätta verksamheten utan statsbidrag. Här är 
vi tyvärr inte framme ännu. 

Vi har tagit en aktiv roll när Svenska Badbranschen (vår branschorganisation) vill att arbetet ska 
färdigställas med att sätta titlar och utbildningskrav för personal som jobbar i simhallar och badhus runt 
om i Sverige. Borås har varit föregångare i arbetet och arbetat strukturerat med frågan de tre senaste 
åren. Vi bjöd in till en projektstudie i Borås, och fick fram ett bra material som presenterades i 
Sandviken 8-9 maj. Förslaget föll väl ut och sammanställs nu för att Svenska Badbranschen styrelse ska 
fatta beslut i frågan. 

Under sommaren fick vi åter igen stänga Stadsparksbadet. Vid takrenoveringen upptäcktes att bärande 
balkar var i så dåligt skick att Stadsparksbadet inte kunde ha öppet. Detta har fått förödande 
konsekvenser för både vår verksamhet och budget. Stadsparksbadet hölls stängt från 13 juni till 28 
oktober. 

Under 2019 har all personal i badenheten som handleder praktikanter genomfört Skolverkets 
handledarutbildning. Detta har gjorts för att säkerställa att vi tar hand om våra framtida medarbetare på 
ett bra sätt. Efter utförd utbildning får även handledaren nu en mindre ersättning  för de veckor de 
handleder praktikanter. 

Antal besök till våra fyra publika bad och Alidebergsbadet har varit totalt 456 392 besök under 2019. 
Det är 116 608 färre besök än budgeterat. Att vi inte når budgeterat resultat beror på att 
Stadsparksbadet oplanerat fick stänga drygt fyra månader, vi kunde inte ta emot träningsläger på Borås 
Simarena då den planerades att stänga för renovering och en sämre sommar resulterade i färre badande 
på Alidebergsbadet. Stadsparksbadet hade 140 857 besök, Borås Simarena 172 224 besök, 
Sandaredsbadet 70 361 besök och Dalsjöbadet har haft 48 763 besök. En mindre bra sommar för 
Alidebergsbadet gav 24 187 besök. Det som är glädjande är att Sandaredsbadet har gjort sitt bästa år 
någonsin när det gäller badbesök med drygt 5 000 fler bad än budgeterat. Samma gäller för Dalsjöbadet 
med drygt 10 000 fler bad än budgeterat. 

Stadsparksbadet  
Stadsparksbadet är ett familjebad mitt i centrala Borås. Här erbjuder vi lek, simundervisning, motion 
och avkoppling, en privat entreprenör driver café och restaurang Bryggan. 

Det har varit ett utmanande år för besökare och personal till och på anläggningen. Den oplanerade 
stängningen och reparationen av taket, skapade en stor irritation och frustration.  Våra förhoppningar 
var stora inför 2019 att det skulle bli ett bra besöksår. Nu blev utfallet inte så. 

Under våren 2019, efter en trög start hösten 2018, hade vi full verksamhet i alla våra gruppaktiviteter 
och gästerna hade börjat hitta tillbaka till Stadsparksbadet efter den långa stängningen för 
totalrenoveringen. Därför kom en andra stängning på fyra månader (juni-oktober) mycket olyckligt. Vi 
tappade återigen många kunder och det blev ytterligare en omstart och trögt att få kunder och 
verksamheter igång igen under senhösten 2019. 

I samband med Stadsparksbadets stängning under sommaren, kunde vi med mycket kort varsel starta 
igång Dalsjöbadet igen. Detta för att kunna erbjuda Boråsarna en möjlighet att bada inomhus. 
Personalen fick än en gång visa prov på stor flexibilitet och rörlighet. 

Vid höstterminens start drog vi igång våra kommunala simskolor på Borås Simarena. Personalen fick 
hjälpa till att bemanna både Sandaredsbadet, Dalsjöbadet, Borås Simarena men även Viskaforsbadet. På 
Viskaforsbadet startade vi upp en del verksamhet på kvällar och helger. Under 8 veckor hade vi igång 
fem simskolegrupper för barn, en vattengymnastik drop-in, två vuxensimskolor för kvinnor och även 
mermaiding för barn. Mermaiding innebär att man lär sig simma som en sjöjungfru med en speciell 
dräkt med fena formad som en sjöjungfru. Denna verksamhet är relativt ny i Sverige, vi försöker nu få 
igång den verksamheten i Borås. 
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Stadsparksbadet slog upp portarna igen lagom till höstlovet 28 oktober. Eftersom takrenoveringen 
fortsatte utvändigt så var det svårt för oss att nå ut med att vi åter hade öppet igen. Från 28 oktober 
gick vi även tillbaka till våra tidigare öppettider på lördagar och söndagar 10.00-16.00. Vår förhoppning 
var att vi skulle få fler besökare till Stadsparksbadet med ökat öppethållande 10.00-18.00. Det visade sig 
att vi inte fick fler besökare. Besökarna spred endast ut sig över längre tid på dagen. Eftersom vi var 
tvungen att köpa extern städtjänst för att kunna ha öppet 10.00-18.00 så blev det kostsamma timmar 
för verksamheten. 

Under hösten 2019 blev det klart med en ny hyresgäst, Svensons Gym & Bad AB, som startar sin 
gymverksamhet i början av 2020, så fort lokalen är återställd och renoverad efter takrenoveringen. 

Borås Simarena  
Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. Badet 
håller öppet hela året, vi stänger endast ett fåtal röda dagar och 3 vardagar för underhållsarbete under 
året. 

Lokalförsörjningsförvaltningen planerade för att utföra en renovering av golv samt bassängduk och 
Borås Simarena skulle hålla stängt maj-oktober. Renovering sköts upp och Borås Simarena fick 
strukturera om i sin planering med samverkan av Alidebergsbadet med SK Elfsborg. En förlust av 
träningsläger och liknande gick förlorat denna säsong. 

Under sommaren kom också beskedet att Stadsparksbadet skulle stängas, vilket innebar att vi åter fick 
göra personal- och verksamhetsomflyttningar för att kunna erbjuda skolorna sin simundervisning. 

Verksamhetsåret har innehållit en växande verksamhet för SK Elfsborg, men även att fler och fler 
Boråsare hittar till Simarenan för att i någon form motionera och umgås med vänner. 

Borås Simarena, som mötesplats, har haft följande lokala kunder, SK Elfsborg, SK-70 Sandared, SOK-
Knallen, IK Ymer, Merkraft, Morgonfläckt och våra trogna och återkommande seniorer. 

Arrangemangsåret på Borås Simarena har haft 26 bokningar som varierat mellan Simtävlingar, 
polomatcher, simläger, vuxenkurser, simlärarutbildningar med mera. 

Alidebergsbadet 
Under våren träffades en grupp representanter kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadets 
säsongsöppning. Från mitten av maj ansvarade badenheten för verksamheten, då kunde skolor och 
simklubben använda badet. 1 juni öppnade anläggningen upp för allmänheten och Simklubben 
Elfsborg ansvarade för driften enligt avtal. Alidebergsbadet stängde för säsongen söndagen den 1 
september. 

Verksamheten på Alidebergsbadet ger alla simmotionärer, tävlingssimmare, simhoppsentusiaster ett 
lyckosamt inslag under sommarmånaderna. Soliga och sköna dagar är Alidebergsbadet en mycket 
populär samlingsplats för framför allt ungdomar i Borås. Sommarvädret är en avgörande faktor till 
antalet besökare. I år hade vi inte vädrets makter med oss. 

Sandaredsbadet  
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en 
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i 
närområdet. 

Barnbassängen lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2–7 år, då vattnet håller 33°C och 
djupet i bassängen är perfekt för de små. Under senare delar av året har antalet barnfamiljer som 
besöker oss ökat markant. 

Morgonsimmet, tre dagar i veckan, fortsätter att vara välbesökt. Dagtid har vi skolsimskolor från vårt 
upptagningsområde samt Särlaskolan från Borås. Även skolor från Bollebygd och Härryda kommer till 
oss för att få hjälp med simundervisning. Anläggningen hölls under 2019 öppen för allmänheten 10 
månader. Under de stängda månaderna gjordes underhållsarbete och storstädning. Vi genomförde då 
även våra sommarsimskolor, Simklubben 1970 hade sommarsimskolor och Sommardoppet tillsammans 
med Svenska Livräddningssällskapet. Sweden Sports Academy har även i år haft sina uppskattade 
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lägerveckor v. 26 och 31. 2019 har bjudit på flera olika verksamheter utöver vårt vanliga utbud. 

I Sandared har det genomförts 28 grupper i HLR-utbildningar för Borås Stad, föreningar och företag. 
På lördagskvällar har två olika kvinnoföreningar hyrt badet. Ett arrangemang med en Aromabastu 
genomfördes. Simklubben 1970 har haft stor efterfrågan på fler platser till sina kurser. Det har medfört 
att de utökat sina tider på helgerna. De har även genomfört två större simtävlingar under 2019. Under 
hösten har en privat aktör haft våtvästträning med tre grupper i veckan. Det har även varit en privat 
aktör som har haft simskola och livräddning för barn. Sandaredsbadet deltog på Sandaredsdagen och 
visade vi upp de verksamheter badet erbjuder. Sopsorteringen har utökats och gästerna är aktiva i att 
sortera sina sopor på badavdelningarna och i café. 

Dalsjöbadet 
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som 
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för olika träningspass 
som exempelvis, yoga och cirkelpass med mera. Det går även att hyra pingisbord för spel i egen regi. 
I huset finns också lokaler för brottning och skytte, diverse föreningsutrymmen samt två 
förskoleavdelningar. 
I direkt anslutning till anläggningen ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. 

Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och 
helger är det allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av 
privat entreprenör. Anläggningen hölls under 2019 öppen för allmänheten 11 månader. Detta då 
Stadsparksbadet var stängt för renovering under sommaren. Stadsparksbadets stängning har påverkat 
verksamheten på flera sätt. Under sommaren fanns mer personal tillgänglig och öppettiderna kunde 
utökas, med fler besökare som resultat. 

Utebastun är populär och har tagits väl emot av besökare, den innebär också en ökad attraktionskraft. 
Företag och olika grupper är en intresserad målgrupp för den nya verksamheten. 

Gruppverksamheten går fortsatt bra, både simskolor och vattenträning. 
Vattengympa-Cirkel på fredagar är i synnerhet mycket uppskattat, då deltagarna bjuds på kaffe efteråt. 
Det kan vara 40-50 pensionärer som fikar och har trevligt ihop efter ett stärkande vattengympapass. 
För en del avslutats fredagspasset med en aufguss i utebastun. 

I september arrangerades, precis som föregående år, tillsammans med Företagarna i närområdet, 
Toarpsdagen. Andra större händelser under året är bland annat Mariedal cup samt ett flertal 
bastuarrangemang. 
I december var det dags för den årliga Jultvagningen, vilket blev en succé. 
Gymmets (Actic) medlemsantal går sakta men säkert uppåt och då även intäkterna för badets del. 

Budgetavvikelser och orsaker 
Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -7 330 tkr. 

Nettoresultat per enhet; 

 Stadsparksbadet; -5 124 tkr. Beror till största delen på mindre intäkter än budgeterat. Detta till 
följd av takrenoveringen. 

 Borås Simarena; -1 270 tkr. Beror till största delen av mindre intäkter än budgeterat. 
 Alidebergsbadet; -273 tkr. Beror på mindre intäkter än budgeterat. 
 Sandaredsbadet; 148 tkr. Mer intäkter än budgeterat. 
 Dalsjöbadet; -391 tkr. Beror på högre kostnader än budgeterat. Nätkostnader som Badenheten 

har för alla våra entrésystem där har hela kostnaden hamnat på Dalsjöbadet 2019. En kostnad 
som ska delas på alla baden. 
En korrigerad utbetalning från 2018 till Actic gjordes också under 2019. 

 Asklandabadet +82 tkr. 
 Viskaforsbadet +32 tkr. 
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 Teknisk drift; -199 tkr. Beror på ökade personalkostnader. 
 Personalbudget Badenheten och Teknisk drift; -1 237 tkr. Hela badenheten och Teknisk drift 

har under tre års tid fått göra en lönesatsning på vår badpersonal. Vi har inte fått någon 
kompensation för det utan fått lösa det inom befintlig budget. Vi har även personal som 
validerat de senaste två åren och därefter fått en löneökning. 

Åtgärder 
Vi ser att det återigen är Stadsparksbadets stängning och de uteblivna intäkterna för Stadsparksbadet 
som gör att vi har en så stor negativ budgetavvikelse. Även Borås Simarena gör en stor budgetavvikelse 
då vi inte kunde ta emot lägerverksamhet som brukligt när det var tänkt att vi skulle stänga för 
renovering. 

4.4.11 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Under de sju senaste åren har Borås klarat av att 
arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014 var 
det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-ringen, i Borås 
och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny SM-vecka med 
ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia präglades av en 
idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd på idrotter. Att 
samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörsstaden och samtidigt en bedrift 
av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter. Världsstjärnor, typ Sara Sjöström 
blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport). 2018 hade vi ett antal enskilda 
SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under sommaren. 2018 präglades också av 
förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019. Sommarens tävlingar (2019) i ungdoms 
EM 20 år i friidrott var det största internationella arrangemanget hittills i Borås. Deltagare, funktionärer 
och anhöriga från närmare 50 länder kom till Borås under en veckas tid och skapade tillsammans med 
värdstaden, svenska friidrottsförbundet och europeiska friidrottsförbundet ett fantastiskt arrangemang i 
Borås. 

Nu pågår förberedelserna för ännu en SM-vecka i Borås 2021, vintertävlingarna den 1-7 februari 2021 
förläggs till den hittills sydligaste platsen i Sverige - Borås! Det ställer i sin tur stora krav på 
arrangörsstaden och de medverkande föreningarna att leverera ett fullgott mästerskap. Ett 25-tal 
idrotter är aktuella och den största utmaningen är längdskidåkningen. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att 
förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv 
uppmärksamhet. 

Tillsammans med Borås TME har Fritids- och folkhälsonämnden en ambition i att för varje satsad 
krona så har vi målsättningen att arrangemanget ska ge åtta kr tillbaka i omsättning till staden. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är Föreningsgalan, Borås Grand Prix i 
hästhoppning, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, dans- och 
cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang. 
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Tillsammans med BoråsBorås TME så arbetar vi med en evenemangsstrategi, för att underlätta och 
skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer att fastställas under 2020 
i Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME samt i Kommunstyrelsen. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett underskott på 121 tkr och kan härledas till Junior EM i friidrott. Inom 
verksamhetsområdet har det också bokförts kostnader på 51 tkr som avser SM-veckan vinter 
(projektledarkostnader). Detta är något som önskas bokslutsjusteras då budgeten tilldelas först 2020.  

4.4.12 Buffert 

Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till 
oförutsedda händelser. Under 2019 har det inte varit möjligt. Däremot har förvaltningen arbetat aktivt 
med handlingsplaner, där avsatt buffert har ingått, för att få en budget i balans vid årets slut. 

4.5 Verksamheten 2019 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet. 

Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara med anställda i Borås Stad. 

Nämnden ska göra sin del i att garantera elever som har gått ut med fullständiga, godkända betyg eller 
diplom inom barn- fritidsprogrammet eller vård- omsorgsprogrammet provanställning. 

Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i Borås Stads arbete med Säker och Trygg 
förening. 

4.6 Jämställdhetsperspektivet 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i en verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för jämställdhetsintegrering 
lyfter, har Fritids- och folkhälsonämnden valt att genomföra satsningar när det gäller stöd till 
föreningslivet, våldsprevention och arbetet med statistik. 

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska 
utvärderas årligen. Nämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020: 

 Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv. 
 Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i 

föreningslivet 
 Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av 

tabeller och diagram. 
 Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder. 
 Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form. 
 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60% bland deltagarna i den öppna 

ungdomsverksamheten. 
 Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i 

våldsprevention med genusförändrande ansats. 
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete. 
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Av uppföljningen för 2019 framgår att satsningarna till stor del är genomförda. Under kommande år 
vill Fritids- och folkhälsonämnden följa effekterna av dessa satsningar. 

Enligt Borås Stads program för jämställdhetsintegrering ska varje nämnd/bolag utarbeta en lokal 
handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare. Fritids- 
och folkhälsonämnden har, från Kommunfullmäktige, ansvar att årligen utvärdera och sammanställa 
alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering. Fritids och folkhälsonämnden anser att 
ansvaret för stadens övergripande arbete med jämställdhetsintegrering bör ligga hos Kommunstyrelsen 
samt beredningen för medborgarinflytande. 
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5 Nämndens verksamhet 2 

5.1 Bidragsramen 

5.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Bokslut 2017 Bokslut 2018 Budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

44 207 45 98 53 

Summa intäkter 44 207 45 98 53 

Personal -2 705 -2 959 -3 335 -3 057 278 

Lokaler -137 -9 0 -349 -349 

Material och tjänster -38 744 -39 222 -39 760 -39 320 440 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -41 586 -42 190 -43 095 -42 726 369 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 0 0 0 

Nettokostnad -41 542 -41 983 -43 050 -42 628 422 

Kommunbidrag 40 200 41 000 43 050 43 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-1 342 -983 0 422 422 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0 0 0 0 

Godkända 
"öronmärkta" projekt 

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-1 342 -983 0 422 422 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Se vidare analys under rubrik 5.4. 
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5.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Bokslut 

2017 
Bokslut 

2018 
Budget 2019 

Bokslut 
2019 

Avvikelse 

Administration 
föreningsenhet 

-2 995 -2 598 -3 185 -3 420 -235 

Föreningsbidrag -31 635 -32 246 -31 590 -30 932 658 

Bidrag till 
invandrarföreningar 

-1 930 -2 181 -2 100 -1 837 263 

Bidrag till social 
föreningar 

-2 766 -2 970 -2 800 -2 939 -139 

Bidrag till 
funktionshindrade 

-1 519 -1 357 -1 275 -1 498 -223 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-697 -631 -2 100 -2 002 98 

Summa -41 542 -41 983 -43 050 -42 628 422 

5.4 Verksamhetsanalys 

2019 har präglats av den stora bidragsutredningen. Ett omfattande arbete har pågått i många olika 
arbetsgrupper. Utredningen har varit på remiss till föreningsliv och civilsamhälle, politik och berörda 
förvaltningar under sommaren. Den stora fördelen med denna omfattande utredning är att väldigt 
många människor blir engagerade och uttrycker sina tankar och idéer om hur föreningslivet i Borås kan 
utvecklas. Det ursprungliga förslaget från förvaltningen har, tack vare alla dialoger, möten och inspel, 
kompromissats till en stark slutprodukt som andas långsiktighet och ett likvärdigt föreningsstöd. 
Föreningsstödet är ett redskap i att stödja och utveckla föreningar i Borås Stad. 

Förvaltningen har också fått möjligheten att förtydliga delar av bidragsbestämmelserna som tidigare 
upplevts som svåra. Över tid utarbetas en praxis som kan vara svårt att förstå om man inte är insatt i 
arbetet, nu har förvaltningen fått möjligheten att skriva om vissa delar så att det blir färre missförstånd. 
En stor utmaning återstår, att få ett samlat dokument över samtliga föreningsbidrag som delas ut av 
Borås Stad. Tillsammans med Kulturförvaltningen fortsätter detta arbete över 2020. 

Föreningsbidrag 

Under rubriken ”Föreningsbidrag” finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har minskat något, från 21 387 
till 20 923. Även antalet aktiviteter har minskat, från ca 62 000 till ca 60 000. Vi kan nu se en vikande 
trend i både medlemsantal och aktiviteter. Detta sammanfaller med vår övergång till digital redovisning 
inom båda kategorierna och kan förklaras till stor del därav. Vi kan konstatera att fördelningen mellan 
pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna är relativt jämn, 57 % pojkar respektive 43 % flickor är 
samma fördelning som 2018. Vi vill påpeka att fördelningen mellan och inom de olika kategorierna 
finns det stora skillnader. För att utjämna skillnader mellan kön och specifika idrotter är ett 
normkritiskt arbete inom respektive idrott ett måste. Tillsammans med förbund och studieförbund kan 
vi utveckla metoder för att alla ska kunna ha samma rättigheter och möjligheter inom föreningslivet. 
Antalet föreningar som är säker och trygg-certifierade ligger på samma nivå som tidigare, 46 %. En ny 
del som införs under 2020 är Trygghetsfrämjande åtgärder. Tillsammans med projektet "En kommun 
fri från våld" arbetar föreningsenheten tillsammans med SISU Idrottsutbildarna, där vi tagit fram ett 
utbildningsmaterial specifikt för föreningar. 
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Invandrarföreningar 

Vi kan konstatera att både aktiviteter och medlemmar minskar inom denna kategori. Medlemsantalet 
har minskat med i storleksordningen 38%, från 5 526 till 3 998 och aktiviteterna från 3 929 till 3 481. 
Detta beror till största delen av att antalet föreningar har minskat från 21 till 17 st. En trend vi ser är att 
medlemsstrukturen tenderar till att bli äldre och äldre. Många av de etniska föreningarna har svårt att 
rekrytera nya medlemmar då inflödet av människor från deras tidigare hemland helt eller delvis har 
upphört. En intressant iakttagelse är att antalet kvinnliga medlemmar överstiger männens, 53% mot 
47% medans männen står för huvuddelen av aktiviteterna, 58% mot 42%. 

Sociala föreningar 

Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement 
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden. 
Här finns ett 20-tal föreningar varav ca 50 % är certifierade som Säkra och trygga föreningar. 
Föreningarna gör i många fall ett ovärderligt arbete som i många fall inte går att ersätta med annan 
verksamhet. 

Bidrag till funktionshinderföreningar 

Medlemsantalet har under många år legat stabilt kring ca 4 200 så även 2019 (4 171). Antalet aktiviteter 
har ökat med 20%, från 1 977 till 2 370. Jämställdheten mäts på medlemskap i kategorin istället för på 
aktivitetsnivå på grund av att föreningarna inte har samma krav på redovisning av aktiviteter. Av 
medlemsredovisningen framgår det att 61 % är kvinnor och 39 % män. En rejäl utmaning finns i att 
föreningarna i allmänhet inte certifierade som säkra och trygga. Kategorin har tillsammans med 
pensionärsföreningar lägst andel certifierade föreningar, 14 % respektive 9 % för pensionärer. Detta 
kommer att vara en prioriterad satsning under 2020 för att få fler certifierade föreningar. 

Pensionärsföreningar 

Medlemsantalet i pensionärsföreningarna låg under perioden 2008-2014 stadigt runt ca 10 500. Från 
2015 och framåt har medlemsantalet sjunkit något varje år och 2018 redovisades ca 9 500 medlemskap. 
2019 visar att trenden dessvärre håller i sig med 9 134 redovisade medlemskap. En tydlig trend är att 
föreningar slår ihop sina verksamheter. Det visar sig också i att antalet föreningar har minskat under 
perioden 2008-2018 från 29 till 23. Hela 67 % av medlemskapen består av kvinnor, 33 % män. Endast 
två föreningar (9 %) är certifierade som säker och trygg och kommer att tillsammans med 
funktionshinderföreningar vara en prioriterad grupp under 2020. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Föreningsstöd och bokning lämnar ett överskott på 422 tkr. De stora avvikelserna är förknippat med 
att antalet aktiviteter sjunker. Aktivitetsbidraget och verksamhetsbidraget genererar överskott medan 
medel till nämndens förfogande redovisar ett underskott. 

5.5 Verksamheten 2019 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

Nämndens arbete med säker och trygg förening har varit prioriterat även under 2019. Verksamheten 
har under året aktivt verkat för att fler föreningar i Borås Ska certifiera sig. 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och Det Idéburnas organisationer i Borås ska kunna 
utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla 
välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund och åtaganden som 
ska råda för att vi ska lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den gemensamma utmaningen. 
Under 2019 har arbetet för att skapa förutsättningar för samverkan fortskridit. Det handlar bland annat 
om att inhämta och sprida information om Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa 
kunskap och förståelse om både de kommunala och de idéburnas verksamheter samt att ge 
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förutsättningar att mötas. 

En översyn av det befintliga föreningsstödet är klart under 2019, målet är att anpassa och 
"modernisera" föreningsstödet till nya utmaningar i samhället. 

I strävan att få riktigt bra underlag för beslut fortsätter föreningsenheten med införandet av digital 
närvarorapportering. Möjligheten till uppföljning och statistik ökar med denna typ av redovisning. 
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6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder 
och styrelser 

Lokalt inflytande  

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt genomföras inom 
organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”. Tillsammans med pågående processer inom 
Brottsförebyggande rådet och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet utvecklats under året på 
olika sätt. De möten och aktiviteter inom samtliga ”delar/nivåer” innefattade totalt 134 möten.  

I samtliga lokala Nätverksgrupper/Ortsråd har uppslutningen från deltagarna generellt sett varit god 
och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker 
samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda professioner både långsiktigt och kortsiktigt. 
Mötena ses också som viktiga i att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. 

Nätverksgrupper barn och unga 

Inom samtliga grupper har det förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och 
unga, delvis baserade på resultatet från välfärdsbokslutet. Utifrån detta har det formulerats 
gemensamma fokusområden att arbeta vidare med. En gemensam mall har tagits fram under 2019 och 
används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån både aktuell information och 
över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad 
som helhet. Nätverken är forum för såväl generella som indikerade insatser, t ex föräldraskapsstöd, 
SSPF, ANDT- arbete mm. 

Områdesnätverk 

Samtliga grupper har diskuterat övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive 
områden. Några grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring gemensamma fokusområden 
att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring framtagande av både lokala 
utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden. Arbetet med ”Överenskommelsen” har 
fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av grupperna under året. 

Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018-2019 möjliggjort 
att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som stöttat ortsråden, har fördubblats. 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 
Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i förnyade former medan det på andra områden 
varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser att 
arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter från flera-
/närliggande områden/”mindre orter”. 

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på olika 
förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts separata temamöten 
mellan Borås Stad och representanter från samtliga Ortsråd. Detta forum kommer fortsätta och 
förstärkas under 2020. Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” arrangerats 
under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både politiker 
och tjänstemän, medverkat. 

Ett specifikt uppdrag under året har varit att ”utveckla Aktivitetsplatser/ Näridrottsplatser på mindre 
orter”. Det har syftat till att uppmuntra: ökad fysisk aktivitet och rörelse, utveckla nya- eller befintliga 
platser för människor att mötas på, ökat lokalt engagemang. Utifrån inkomna förslag samt annat 
pågående arbete har detta resulterat i beslut om kommande satsningar på flera olika orter och arbetet 
fortsätter även kommande år. 
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7 Verksamhetsmått 

7.1 Fritidsgårdsverksamhet 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
fritidsgård 

164 349 360 334 

Kommentar 

Öppethållande timmar per vecka avser totalt antal öppettimmar på alla kommunala fritidsgårdar 

Öppethållande 
dagar per vecka 

6 6 6 6 

Kommentar 

Öppethållande dagar per vecka avser hur många dagar per vecka som fritidsgårdar hålls öppna, varierar 
mellan tre till sex dagar per vecka. 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

32% 50% 38% 

Kommentar 

Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%. 

7.2 Badenheten 

7.2.1 Besökare 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

102 388 75 734 260 000 140 857 

Antal besökare 
Borås Simarena 

180 689 196 305 180 000 172 224 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

64 371 68 403 65 000 70 361 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

42 299 46 198 38 000 48 763 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

26 270 44 262 30 000 24 187 
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7.3 Föreningsenheten 

7.3.1 Ungdomsföreningar 

7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

21 878 21 387 21 000 20 923 

Bidragsberättigat 
föreningar 

162 165 165 166 

Antalet aktiviteter 68 290 62 398 66 000 60 218 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 50% 43% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

57% 50% 57% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

47% 40% 46% 

7.3.2 Invandrarföreningar 

7.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

5 206 5 526 4 700 3 998 

Antalet aktiviteter 4 111 3 929 3 500 3 481 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

44% 50% 42% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

56% 50% 58% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

14% 40% 19% 
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7.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

7.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Bidragsberättigat 
medlemskap 

4 237 4 296 4 200 4 171 

Antal aktiviteter 2 491 1 977 2 500 2 370 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

62% 50% 61% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

38% 50% 39% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

23% 40% 14% 

7.3.4 Pensionärsföreningar 

7.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Bidragsberättigade 
medlemskap 

9 749 9 018 9 900 9 134 

Andel unika 
deltagare som är 
flickor/kvinnor 

68% 50% 67% 

Andel unika 
deltagare som är 
pojkar/män 

32% 50% 33% 

Andel föreningar 
som är certifierade 
som säkra och 
trygga 

9% 40% 9% 
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7.3.5 Överenskommelsen 

7.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

 95 90 83 

Antal upprättade avtal 
/IOP 

 6 8 7 

7.4 Anläggningsenheten 

7.4.1 Borås Arena 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

1 462 1 867 1 500 1 281 

7.4.2 Borås Arena 2 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antalet utnyttjade 
timmar på 
konstgräset 

832 1 236 1 300 1 812 

 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2019 50(54) 

7.4.3 Lundby Park 

7.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Antal köpta årskort 
på Skatehallen 

48 50 50 102 

Antal 
föreningsaktiviteter 

25 40 60 82 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

10% 35% 13% 

7.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

7.5.1 Brygghuset 

7.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 36 

Antal slutna 
bokningar av unga 

1 232 500 2 246 

Antal öppna 
bokningar av unga 

152 150 84 

Antal bokningar av 
vuxna som skapar 
innehåll för unga 

258 250 203 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

49% 50% 47% 
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7.5.2 Mötesplatser 

7.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2017 Årsutfall 2018 Budget 2019 Årsutfall 2019 

Öppethållande 
timmar per vecka, 
mötesplatser 

178 185 170 

Kommentar Öppethållande per vecka avser totalt antal timmar under verksamhetsperioden för 
mötesplatserna på Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. 

Öppethållande 
dagar per vecka 

5 5 6 

Kommentar Öppethållande dagar per vecka avser öppet under versamhetsperioden Norrby 6, 
Hässleholmen 5, Hulta 5, Sjöbo 5 och Kristineberg 5. 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

50% 47% 

Kommentar Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%. 
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8 Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Tkr Budget 2019 Utgift 2019 Avvikelse 2019 

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

3 679 2 585 1 094 

2. Utveckling av 
näridrottsplatser/Aktivitetsplatser 

4 000 2 599 1 401 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 1 500 1 987 -487 

4. Utveckling av spår och leder 6 259 3 482 2 777 

5. Utveckling av badplatser (utebad)1398 1 398 1 364 34 

6. Evenemangstaden Borås 3 977 4 372 -395 

Summa 20 813 16 389 4 424 

 

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

Ett arbete har påbörjats på fem platser, Borås Arena 1 och 2, Kransmossen, Ramnavallen samt på 
Kronängs IP, för att förbereda platserna för en effektiv och miljövänlig insats i samband med 
snöröjning av planerna. Kronängs IP är aktuell under 2020. Det är vid snöröjningen av planerna 
granulatet har störst chans att försvinna från planerna och målsättningen är minsta möjliga spridning. 
Ett antal åtgärder genomförs på varje plats och arbetet kommer att färdigställas under 2020. De medel 
som är kvar från 2019 flyttas över till 2020 för att färdigställa arbetet. 

2. Utveckling av näridrottsplatser 

Arbetet med näridrottsplatser och aktivitetsplatser fortsätter enligt den plan som är fastställd. En nyhet 
för 2019 var att serviceorterna skulle prioriteras med fler aktivitetsplatser. En process startade under 
året, där respektive serviceort lämnade in prioriterade önskemål. Under 2020 kommer de att bli 
verklighet, vilket innebär att de medel som finns kvar från 2019 ska flyttas över till 2020. 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

Häri ingår utrustning och förbättringar av samtliga befintliga idrotts- och friluftsanläggningar, såsom 
planer, hallar och friluftsområden. Det kan handla om utrustning i form av mål, bevattningsanläggning, 
robotklippare med mera. 

4. Utveckling av spår och leder 

Trollstigen på Sjöbo färdigställdes under året och har blivit en riktig succé, där besökare från hela Borås 
besöker Sjöbo. Tillgänglighetsanpassningen av spåren på Kransmossen har också färdigställts. Drygt 2 
km är nu tillgänglighetsanpassade, varav en stor del är sträckan utmed Kransån. 

Den nya vandringsleden som utgår från Gässlösa idrottsplats har färdigställts. Leden är 6,7 km lång. 

Under året byttes armaturer och stolpar ut vid Kolbränningens (Byttorps) elljusspår. Den gamla 
belysningen var gammal och dålig och skapade mycket otrygghet. Området utvecklas i snabb takt med 
Byttorps IF som närmaste granne. 

Vi har under året också stöttat Attraktiva Toarp med att färdigställa vandringsleden Dalsjön runt, vad 
gäller sträckningen på södra sidan av sjön. Föreningen Attraktiva Toarp och allmänheten i Dalsjöfors 
har gjort ett stort och mycket bra jobb med vandringsleden Dalsjön runt. Hela 29 000 invånare gick 
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promenadslingen utmed Dalsjön under andra halvåret 2019, ett oerhört bra resultat ur 
folkhälsosynpunkt. 

Arbetet med att följa den femåriga planen fortgår och ett antal åtgärder är beställda och kommer att 
färdigställas under 2020, därav är överskottet från 2019 en förutsättning att flyttas över till 2020. 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 

Stora insatser har skett vid Sandareds badplats, där ett tidigare blött och sankt område har ”höjts upp”, 
vilket gjort att ytan som allmänheten kan använda vid badplatsen blivit nästan dubbelt så stor. 
Gräsmatta har lagts på ungefär hälften av den ”nya” ytan, och resten har belagts med sand. 

Även Frufällans badplats har fått en stor omdaning, där en tidigare brant slänt med sten ner mot 
bryggan har bytts ut mot en lång sluttande gång, och där en äldre stödmur förlängts, också detta för att 
klara påfrestningarna som annars leder till erodering. 

6. Evenemangstaden Borås 

Under rubriken Evenemangsstaden Borås prioriterades insatser för U20 EM i friidrott, då vi behövde 
förstärka olika anläggningar med inslag av friidrott. På Boda aktivitetsområde skapades en 200 m lång 
löpbana (inkl kurvlöpning) samt förutsättningar för längdhopp. Dessa insatser innebär att IK Ymer 
friidrott kommer att förlägga friidrottsträning på Boda aktivitetsområde framöver samt att Bodaskolan 
har fina förutsättningar för idrott i anslutning till skolan. 

Dessutom investerade vi i en kastbur på Parkervallen, för att bereda de tävlande i kastgrenar en 
möjlighet till träning, som inte är lämplig på Ryavallen när övriga aktiviteter pågår samtidigt. Likaså 
gjordes insatser på Ryavallen inför tävlingarna. 

Underskottet följer med över till 2020 och hanteras under 2020. 
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8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 

Total 
budget 

2019 

Utgift 
2019 

Avvik. Omdisp Prognos Status 

1. Boda Aktivitetspark 5 000 2 000 4 055 -2 055 -2 055 6 000 2 

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

8 500 3 000 6 128 -3 128 -3 128 10 000 2 

3. Utveckling av wifi till 
idrottsanläggningar 

1 150 301 131 170 170 1 150 2 

4. Nytt Skyttecentrum 0 0 150 -150 -150  1 

        

        

Summa 14 650 5 301 10 464 -5 163 -5 163 17 150  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

 

1. Boda Aktivtetspark, inkl. isbana Boda 

Färdigställandet av Boda isbana pågår och ett antal åtgärder har vidtagits och behöver åtgärdas under 
2020. Ett ytterligare maskinrum behöver ställas i ordning för att två ismaskiner ska få plats på 
anläggningen, vilket har medfört ökade kostnader. Utmaningen som återstår i området är den dåliga 
planbelysningen samt de undermåliga omklädningsrummen. Förvaltningen hyr omklädningsmoduler 
för att kunna erbjuda föreningar en möjlighet till ombyte och dusch. Underskottet flyttas med till 2020 
och hanteras under året. 

2. Utveckling av Borås Skidstadion inkl. förberedelser inför SM-veckan 2021 

Det sker många olika insatser på Borås skidstadion, den mest prioriterade insatsen var, under 2019, att 
förse Ymerområdet med en godkänd vatten- och avloppslösning. Av den anledningen har nämnden 
investerat i en helt ny ledning och kopplat in Kakas ridanläggning samt under 2020 kunna koppla in 
den nya skidanläggningen på Borås skidstadion samt Ymers klubbhus på ledningsnätet. Alla insatser är 
en stor miljöinsats, då den tidigare lösningen var mycket undermålig och inte miljögodkänt. Kostnaden 
för ledningen blev betydligt högre än förväntat på grund av mycket sprängningsarbeten. 

Dessutom har en satsning gjorts för att förse skidanläggningen med mer vattenkapacitet, vilket innebär 
en ny ledning från bäcken vid Dammkullevägen, en åtgärd som godkändes av både Miljöförvaltning 
och Länsstyrelse. Investeringen ger anläggningen en betydligt högre kapacitet för att tillverka konstsnö. 

Underskottet för 2019 kommer att hanteras under 2020. 

3. Utveckling av Wifi till idrottsanläggningar 

Arbetet med att förse idrottsanläggningar med WI-fi lösning pågår enligt den plan som är uppgjord. 
Arbetet kommer att färdigställas under 2020 och av den anledningen behöver de medel som finns kvar 
2019 flyttas över till 2020. 
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Budget 2020:3 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner budget 2020:3 och översänder 

densamma till Kommunstyrelsen.       

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden gav förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en 

buffert i samband med budget 2020:2 på nämndens decembermöte. 

Förvaltningen redovisar ett nytt förslag i enlighet med följande; 

 

Verksamhet Intäkter 

(tkr) 

Kostnader  

(tkr) 

Nettobudget 

2020:2 

Ramar Nettobudget 

2020:3 

Fritids- och 

folkhälsonämnd 

0 - 1 398 - 1 398  - 1 398 

Gemensam 

fritidsadministration 

0 - 12 188 - 12 188  - 12 188 

Överenskommelsen 0 - 382 - 382  - 382 

Evenemang 0 -7 727 - 7 727  - 7 727 

Mötesplatser/Förebyggande 

arbete 

1 780 -20 108 - 18 328 665 - 17 663 

Fritidsgårdsverksamhet 7 493 - 43 388 - 35 895 208 - 35 687 

Badresor/barnkoloni 183 -2 908 -2 725  - 2 725 

Folkhälsa 3 058 - 6 192 - 3 134  - 3 134 

Träffpunkt Simonsland 1 849 - 10 165 - 8 316 125 - 8 191 

Anläggningsenheten 21 968 - 118 334 - 96 366 575 - 95 791 

Badenheten 25 253 - 54 094 - 28 841  - 28 841 

Fritidsram 61 584 -  276 884  - 215 300 1 573 - 213 727 
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Ramarna har minskat med motsvarande 1 573 tkr och avser vakanshållning av 

1,0 årsarbetare, minskade lokalkostnader samt kapitalkostnader som flyttas fram 

ett år på grund av att projekten ännu inte är färdigställda. 

Fritids- och folkhälsonämnden väntar svar från Skatteverket angående eventuell 

återbetalning av moms på Stadsparksbadet, vilket motsvarar ca 1 500 tkr. Får 

nämnden gehör för sin begäran så går återföringen direkt till bufferten, som 

kompletteras med de minskade kapitalkostnaderna på 575 tkr. Övriga medel 

återförs till respektive verksamhetsområde. Ny summa buffert 2 075 tkr (1 500 

+ 575).              

Samverkan 

Ärendet har hanterats i förvaltningens samverkansgrupp 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2019  
 
 

Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen, däremot sker samverkan med 
andra huvudmän i flera av planens insatser. 
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads drogpolitisk program och 
handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads drogpolitiska program. 
Den gemensamma handlingsplanen omfattar delar som respektive nämnd är ansvarig för, vilket 
till en viss del ska motsvara nämndernas egna handlingsplaner. 
 
Under 2019 har Individ- och familjeomsorgsnämnden antagit en handlingsplan. Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden har med hjälp från ledningen i gymnasie- och vuxenutbildningsförvalt-
ningen påbörjat framtagandet av en policy och handlingsplan. Grundskolenämnden har ännu inte 
påbörjat arbetet med  framtagandet av handlingsplan.  
 
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån de tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska pro-
gram: 

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska  

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. På sidan 6 förtydligas och förklaras vissa insatser och förkortningar. 

 
Förkortningar förvaltningar 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  IFO 
Miljöförvaltningen   MF 
Vård- och äldreförvaltningen  VÄF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 
tobak ska minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/ 
rapportör 

Uppföljning 

Undervisning om ANDT i grundskola och gymna-
sium får tydligare mål och genomtänkt innehåll med 
en tydlig progression mellan åren. 

GRF och 
GVUF 

GRF: ej genomfört. 
GVUF: finns en plan på 
varje skola för arbetet.  
 
En samverkansgrupp med 
enhetschefer från elevhäl-
san har startats för att 
kvalitetssäkra innehållet i 
utbildningar till elever, 
vårdnadshavare och perso-
nal i grundskolan.  

Samordna insatser mot cannabis riktat till elever, 
vårdnadshavare och vuxna som möter unga i sitt 
dagliga arbete.  

FOF  Våren: föreläsning med 
Mattias Gullberg (ca 120 
vårdnadshavare). 
Hösten: Föreläsning med 
Erik Leijomarck (ca 1800 
elever i åk 1 gy. och 600 
vuxna). 

Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att 
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.  

Polis  Hög polisiär närvaro med 
fokus på otrygga och sär-
skilt brottsutsatta platser.  
 
Områdespolis med särskilt 
ansvar för sk. särskilt ut-
satta områden.  
 
Flertalet beslag av olika 
mängd och substans under 
året.  

Upplysa om riskkonsumtion av alkohol till äldre. FOF En samverkansgrupp har 
skapats med representanter 
från FOF, VÄF och ideella 
organisationer. Temadag 
”Alkohol och Årsrika” (75 
deltagare). 

Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rök-
fritt Sverige 2025 och nya tobakslagen. 

FOF och MF Unga kommunutvecklare: 
tre ungdomar skapade en 
kampanjfilm kopplat till 
nya tobakslagen. Visningar: 
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ca 21 K på Fa-
cebook/Youtube, storskär-
men på torget/sommar-
torsdagarna. 

Drogpolitiska ledningsgruppens roll som samord-
nare och expertgrupp ska göras mer känd under 
året. 

FOF  Fokus har varit att utveckla 
gruppen och nya represen-
tanter har tillkommit från 
GRF, GVUF och student-
hälsan (Högskolan i Borås). 

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rap-
portör 

Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn 
per år på varje serveringsställe med serveringstill-
stånd. 

MF Totalt 139 tillsyner (1-4 per 
ställe). 

Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll 
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läke-
medel genom kontinuerlig information och utbild-
ning 

MF Information ges vid varje 
tillsynstillfälle. 

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på 
varje försäljningsställe för tobak, folköl och recept-
fria läkemedel. 

MF Tillsyner: 41 tobak, 29 
folköl och 26 receptfria lä-
kemedel. 

Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per 
år. 

MF  Halvdagsutbildning 6/5 (42 
deltagare). Tvådagarsutbild-
ning i okt. (33 deltagare). 

Miljötillsyn ska i samband med ordinarie tillsyn ge-
nomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. 

MF Ingen tillsyn av rökfria skol-
gårdar är genomförd.  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska inom 
ramen för överenskommelsen med polisen om sam-
verkan samordna och driva arbetet för minskad of-
fentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och 
dopningsmissbruk. 

Polisen och 
FOF 

Polisen har fortsatt arbete 
med sk. direktförverkande i 
samband med Kritiska da-
tum.  
 
Samverkan gällande arbetet 
med dopningsfria gym.  

 
 
 

Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsme-
del och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol, ska successivt minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rap-
portör 

Uppföljning 

ANDT-rutiner grundskola och öppen ungdoms-
verksamhet – rutiner ska uppdateras och implemen-
teras. 

FOF  Överförs till 2020 som pri-
oriterad insats under våren. 
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Utifrån resultatet i CANs drogvaneundersökning 
2019 ska ANDT-förebyggande arbete planeras uti-
från behovet på respektive skola. Planering/insatser 
ske på minst tre prioriterade skolor.  

FOF, GRF Resultatet har analyserats, 
men presenteras under vå-
ren 2020. Överförs till 
2020. 

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rap-
portör 

Uppföljning 

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid) 
stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska 
områden. 

IFO Ej uppfyllt. IFO ser SSPF 
som en av flera metoder 
för att öka samverkan mel-
lan interna och externa ak-
törer.  

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gym-
nasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och 
dopning. 

GRF, GVUF GRF/GVUF: ingår i alla 
hälsosamtal. 

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Sä-
ker och trygg förening” gentemot föreningslivet i 
Borås. 

FOF 100 certifierade föreningar 
(jämfört med 91 st 2018) 
varav tre nya 2019. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska redo-
visa statistik om ungdomars drogvanor i syfte att 
öka kunskapen bland politiker och personal som, i 
sin tjänst, möter barn och unga. 

FOF Resultatet ha presenterats 
för: Fritids- och folkhälso-
nämnden, skolsköterskor 
och kuratorer (GRF), ge-
mensam träff barn och 
unga, rektorer på frisko-
lorna F-9), Drogpolitiska 
ledningsgruppen. Skriftlig 
sammanställning av resultat 
på skolnivå till GRF och 
GVUF.  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska be-
vaka tillfällen att delta i regionala och nationella till-
gänglighetsbegränsande kampanjer. 

FOF Kampanjer i samarbete 
med Länsstyrelsen, upp-
märksamhetsvecka kring 
antidopning och Vit jul-
kampanj. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska årli-
gen ordna en föreläsning om kosttillskott, dopning 
och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal 
som arbetar med barn och unga. 

FOF Utbildning 100 % Ren 
hårdträning för gymperso-
nal. 55 deltagare från 28 an-
läggningar. 
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rap-
portör 

Uppföljning 

Utveckla SMADIT1  Polisen, Yxham-
mar- 
mottagningen 

Polisens rutin är att alltid 
informera och lämnar en 
broschyr i samband med 
rattfylleri. SMADIT har inte 
varit ett prioriterat utveckl-
ingsområde för Polisens 
trafikråd 2019. 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling fram-
förallt när det gäller cannabismissbruk.  Översyn 
samt inleda samverkan med länssjukvården (Mini-
maria) 

IFO Fortgår kontinuerligt. Pla-
nerad start av Mini-Maria 
hösten 2020.  

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rap-
portör 

Uppföljning 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasie-
skolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern er-
bjuder generöst kartläggning och rådgivning med 
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. 

Respektive verk-
samhet 

Fortgår kontinuerligt. Er-
bjuder även DUDIT. 

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 
18-25 år till personligt besök med anledning av an-
mälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kal-
lelse). 

IFO Fortgår kontinuerligt. 

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möj-
ligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. 

IFO Fortgår kontinuerligt. Er-
bjuder även DUDIT. 

IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompe-
tensutveckling och fördjupningskurser för yrkes-
grupper som kommer i kontakt med risk- eller 
missbruk. 

IFO Fortgår kontinuerligt. 

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska vid 
behov erbjuda personal (som arbetar med vård 
och behandling) utbildning om dopningsmissbruk, 
dess konsekvenser och vårdbehov. 
 

FOF Ej efterfrågat. 

 
  

                                                 
1 SMADIT - Samverkan Mot Alkohol och Droger I Trafiken – ”erbjudande om vård vid vägkanten” 
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning av alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Undervisning ANDT - mål och innehåll 

I läroplaner för gymnasium och grundskola är undervisning i ANDT i huvudsak inskrivet som 
”rektors ansvar”. Läroplanerna ger inte några tydliga anvisningar om mål och innehåll. Med tanke 
på den roll som en bra undervisning, med tydliga mål och ett innehåll som förändras/utvecklas 
över skolåren, har i den främjande och förebyggande strategin är det viktigt att utveckla detta lo-
kalt i Borås. 
 
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal 
regi 

Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar un-
der 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har fun-
nits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver imple-
menteras bättre.  
 
SSPF 

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa 
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekre-
tess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
SMADIT 

Förkortningen står för Samverkan mot alkohol och droger i trafiken. Personer som påträffas al-
koholpåverkade vid till exempel en nykterhetskontroll i trafiken ska i samband med detta erbju-
das vård och behandling. Ett samverkansschema upprättas mellan aktörer så som polis, vårdgi-
vare och stödinsatser. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formu-
lären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 
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Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Uppföljning av 

Drogpolitisk handlingsplan 2019 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 

Stad. Gruppen avger årligen en uppföljning av arbetet. 

 

Enligt ”Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2019” framgår det att 

arbetet generellt sett framskrider enligt plan. 

 

”ANDT-rutiner för grundskola och öppen ungdomsverksamhet” har ännu inte 

antagits, men överförs som en prioriterad insats våren 2020. Även om 

”Undervisning om ANDT i grundskola och gymnasium” ej genomförts under 

2019 har samverkan kring det drogförebyggande arbetet stärkts mellan Fritids- 

och folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen samt Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen. Miljöförvaltningens bevakningsområde ”Tillsyn 

för rökfria skolgårdar” har ej genomförts under 2019. Antidopningsarbetet 

riktas inte specifikt till personal som arbetar med barn och unga, däremot har 

antidopningsarbetet tillsammans med polisen och gymmen i Borås varit ett 

prioriterat arbete under 2019.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Uppföljning av drogpolitisk handlingsplan 2019                            

Samverkan 

Uppföljning av Drogpolitisk handlingsplan 2019 har tagits fram av ansvarig 

utvecklingsledare på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samverkan med 

representanter från Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och 

vuxenutbildningsförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, 

Miljöförvaltningen, Barn- och ungdomspsykiatrin och Beroendeenheten vid 

Södra Älvsborgs sjukhus och Polisen.  
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1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 
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Drogpolitisk handlingsplan 2020 
 
 

Inledning 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i Borås Stad samordnar arbetet med att ta fram en kommun-
gemensam drogpolitisk handlingsplan. I planen specificeras insatser som ska stödja arbetet och 
val av metoder. Planen utgår ifrån Borås Stads Drogpolitiska program. 
 
Handlingsplanen styr insatser från den kommunala huvudmannen. Samverkan med andra huvud-
män sker i flera av planens insatser. 
 
Grundskolenämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden samt Gymnasie- och vuxenutbild-
ningsnämnden ska ta fram egna handlingsplaner utifrån Borås Stads Drogpolitiska program och 
föreliggande Drogpolitiska handlingsplan. Övriga nämnder ska i sin planering beakta Borås Stads 
Drogpolitiska program. 
 

Planens disposition  
Planen disponeras utifrån tre målområden som specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program:  

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller de-
buterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet. 
 
Planen omfattar två nivåer: utvecklingsområden och bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser 
som utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden är insatser 
som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det förebyggande och hälsofrämjande 
arbetet. På sidan 5 förklaras en del av insatserna mer ingående. 

 
Förkortningar förvaltningar 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen  FOF 
Grundskoleförvaltningen   GRF 
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen GVUF 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen  IFO 
Miljöförvaltningen   MF 
Vård- och äldreförvaltningen  VÄF 
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Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och 
tobak ska minska 
 
Det är framförallt Svenska staten som kan påverka tillgängligheten till narkotika, dopningsmedel, 
alkohol och tobak. Tillgängligheten regleras sålunda genom lagstiftning. Kommunen kan bidra 
med kontroll av efterlevnad av lagar, regler och föreskrifter. Kommunen kan även informera 
medborgarna om gällande lagstiftning. 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla och stärka insatser i samband med kritiska 
datum. 

FOF, IFO, GVUF, Poli-
sen 

 

Insatser kopplade till Medborgarlöftet i syftet att 
stävja den öppna narkotikaförsäljningen.  

Polisen  

Utveckla arbetet med att upplysa om riskkonsumt-
ion av alkohol bland äldre till målgruppen äldre och 
yrkesverksamma som möter äldre. 

FOF och VÄF  

Insatser kopplade till Tobacco Endgame/Ett rök-
fritt Sverige 2025 och nya tobakslagen. 

FOF och MF  

Drogpolitiska ledningsgruppens roll och förvalt-
ningsrepresentanters roll och ansvar ska tydliggöras.  

FOF   

I nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö 
ska alla gym vara diplomerade i metoden 100 % 
Ren hårdträning.  

FOF   

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Tillståndsenheten ska genomföra minst en tillsyn 
per år på varje serveringsställe med serveringstill-
stånd. 

MF  

Tillståndsenheten ska stärka näringens egenkontroll 
för försäljning av folköl, tobak och receptfria läke-
medel genom kontinuerlig information och utbild-
ning 

MF  

Tillståndsenheten ska genomföra en tillsyn per år på 
varje försäljningsställe för tobak, folköl och recept-
fria läkemedel. 

MF  

Tillståndsenheten ska erbjuda restaurangpersonal 
utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång per 
år. 

MF   

Miljötillsyn ska i samband med ordinarie tillsyn ge-
nomföra tillsyn för rökfria skolgårdar. 

MF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska inom 
ramen för överenskommelsen med polisen om sam-
verkan samordna och driva arbetet för minskad of-
fentlig alkoholkonsumtion samt mot narkotika och 
dopningsmissbruk. 

Polisen och FOF  
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Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsme-
del och tobak eller debuterar tidigt med 
alkohol, ska successivt minska 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

GVUF ska ta fram en gemensam policy och påbörja 
arbetet med skolornas handlingsplaner.  

GRF och GVUF  

Fullfölja framtagandet av årshjul med kompetensut-
veckling för personal inom elevhälsan (GRF) samt 
en materialbank med relevanta metoder.  

FOF och GRF  

Genom deltagande i FoU-cirkel undersöka vilket 
behov av kunskap och stöd som vuxna, som arbetar 
direkt eller indirekt med barn och unga, efterfrågar i 
frågor som rör cannabis samt utifrån behovet skapa 
en lokal cannabisutbildning. 

FOF och IFO  

ANDT-rutiner grundskola och öppen ungdoms-
verksamhet – rutiner ska uppdateras och implemen-
teras. 

FOF, GRF  

Utifrån resultatet i CAN:s drogvaneundersökning 
2019 ska ANDT-förebyggande arbete planeras uti-
från behovet på respektive skola. Planering/insatser 
ske på minst tre prioriterade skolor.  

FOF   

Utbilda kuratorer i  DAGS-föräldramötesmaterial. FOF, GRF  

 
 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

SSPF – (samverkan socialtjänst, skola, polis, fritid) 
stöd till unga i riskzon fungerar på alla geografiska 
områden. 

IFO  

Skolhälsovårdens hälsosamtal (åk 8 och åk 1 gym-
nasiet) ska inkludera tobak, alkohol, narkotika och 
dopning. 

GRF, GVUF  

Föreningsenheten ansvarar för att driva arbetet ”Sä-
ker och trygg förening” gentemot föreningslivet i 
Borås. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska redo-
visa statistik om ungdomars drogvanor i syfte att 
öka kunskapen bland politiker och personal som, i 
sin tjänst, möter barn och unga. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska be-
vaka tillfällen att delta i regionala och nationella till-
gänglighetsbegränsande kampanjer. 

FOF  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska årli-
gen ordna en föreläsning om kosttillskott, dopning 
och dopningsmissbrukets konsekvenser för personal 
som arbetar med barn och unga. 

FOF  
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Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och 
stöd av god kvalitet 
 
 
Utvecklingsområden - Att utveckla under året 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Utveckla tidiga insatser, vård och behandling 
framförallt när det gäller cannabismissbruk. Över-
syn samt inleda samverkan med länssjukvården 
(Mini-maria) 

IFO  

 

 
Bevakningsområden - Att följa och rapportera 

Insatser Utförare/rapportör Uppföljning 

Ungdomsmottagningen, elevhälsan på gymnasie-
skolan, Yxhammarmottagningen samt Cedern er-
bjuder generöst kartläggning och rådgivning med 
hjälp av AUDIT eller AUDIT-C. 

Respektive verksamhet  

IFO unga vuxna kallar samtliga personer mellan 
18-25 år till personligt besök med anledning av an-
mälan (screeninginstrumentet AUDIT bifogas kal-
lelse). 

IFO  

IFO unga vuxna erbjuder AUDIT då det är möj-
ligt i samband med möte utifrån kallelse/anmälan. 

IFO  

IFO ger sin personal möjlighet att delta i kompe-
tensutveckling och fördjupningskurser för yrkes-
grupper som kommer i kontakt med risk- eller 
missbruk. 

IFO  

Kvalitet- och utvecklingsenheten på FOF ska vid 
behov erbjuda personal (som arbetar med vård 
och behandling) utbildning om dopningsmissbruk, 
dess konsekvenser och vårdbehov. 
 

FOF  
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Förklaringar 
 
ANDT 

Förkortning för alkohol, narkotika, dopning och tobak. 
 
Kritiska datum  

Kritiska datum är en benämning på utvalda tillfällen under året, då det antingen bedrivs större ar-
rangemang i centrala Borås eller då det är datum/perioder som av tradition föranleder till att 
många personer vistas i offentliga miljöer. Detta avser följande tillfällen under året: Valborg/Kul-
turvecka/Kortege, skolavslutning, Sommartorsdagarna,  inspark – gymnasieskolorna och Marie-
dal cup. 
 
100 % Ren Hårdträning 

100% Ren Hårdträning syftar till att minska användningen av och tillgången på anabola andro-
gena steroider och andra dopningspreparat bland tränande på träningsanläggningar. Detta sker 
genom att träningsanläggningar utvecklar ett långsiktigt förebyggande arbete mot dopning i sam-
verkan med berörda aktörer på området, framförallt mellan träningsbranschen, polisen, Riksid-
rottsförbundet distriktsidrottsförbund (DF) och kommunen. 
 
FoU-cirkel kring hälso- och sociala effekter av cannabis 

Borås Stad (FOF och IFO) deltar tillsammans med en representant från Västra Götalandsreg-
ionen i en FoU-cirkel som finansieras av Länsstyrelsen i Västra Götaland. Syftet med FoU-cirkeln 
är att sprida kunskap om negativa effekter av cannabis hos ungdomar. FoU-cirkeln syftar även till 
att bidra till utvecklingen av det lokala förebyggande arbetet mot cannabisberoende. 
 
ANDT-rutiner grundskola, gymnasium och öppen ungdomsverksamhet i kommunal 
regi 
Det finns rutiner för vad personal ska göra i akuta skeden och när en upptäcker att ungdomar un-
der 18 år röker, använder alkohol eller missbrukar narkotika. Rutinerna för grundskolan har fun-
nits i några år och behöver revideras. Rutinerna för gymnasiet är relativt nya och behöver imple-
menteras bättre.  
 
SSPF 

Samverkan socialtjänst, skola, polis och fritid är en struktur av samverkan kring ungdomar som 
far illa eller riskerar att fara illa. Gemensamt kommer aktörerna fram till samordnade och kreativa 
lösningar för barn och föräldrar. I SSPF diskuteras individärenden, där det normalt råder sekre-
tess också mellan myndigheter, genom att vårdnadshavare godkänt detta genom samtycke.  
 
DAGS 

DAGS är ett utbildningskoncept för föräldramötesverksamhet på grundskolans högstadium. For-
matet är storgrupp, en hel årskurs föräldrar eller motsvarande, och äger rum i samband med ordi-
narie föräldramöte på högstadieskolan. Informationen tar cirka 40 minuter och har två interaktiva 
inslag där föräldrarna medverkar. Utbildningen berör hur det är att vara tonårsförälder och hur 
föräldrarna/vårdnadshavarna kan tala med sitt barn om tobak, alkohol och droger. Utbildningen 
ges vid ett tillfälle i samband med varje terminsstart i årskurserna sju, åtta och nio. I årskurs sju 
läggs tyngdpunkten på tobak, i årskurs åtta på alkohol och i årskurs nio på cannabis. Utöver detta 
belyses föräldrastilar anpassade till barnets ålder och mognad. 

 
AUDIT och AUDIT-C 

AUDIT är ett screeningformulär som används för att bedöma individens riskbruk, missbruk och 
beroende av alkohol. Audit-C är en förkortad modell som bedömer alkoholkonsumtion. Formu-
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lären är standardmetoder för kartläggning av alkoholproblem inom hälso- och sjukvården och so-
cialtjänsten i Sverige och internationellt. Resultatet av bedömningen ska presenteras för den un-
dersökte och som därigenom också kan få en kort rådgivning kring sin alkoholkonsumtion. Råd-
givningen är baserad på metodiken motiverande samtal. 
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Drogpolitisk handlingsplan 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Drogpolitisk 

handlingsplan 2020 och översänder den till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Drogpolitiska ledningsgruppen samordnar det drogpolitiska arbetet i Borås 

Stad. Gruppen tar årligen fram en plan för arbetet. Drogpolitiska 

ledningsgruppen har tagit fram Drogpolitisk handlingsplan för 2020. 

Drogpolitisk handlingsplan 2020 styr insatser från den kommunala 

huvudmannen. Samverkan med andra huvudmän sker i flera av planens 

insatser. 

Drogpolitisk handlingsplan 2020 disponeras utifrån de tre målområden som 

specificeras i Borås Stads Drogpolitiska program: 

 tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska 

 antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel 

och tobak eller debuterar tidigt med alkohol ska successivt minska 

 personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd 

av god kvalitet. 

Insatserna i Drogpolitisk handlingsplan 2020 sorteras in under två nivåer: 

utvecklingsområden respektive bevakningsområden. Utvecklingsområden är insatser som 

utreds, förankras och/eller beslutas om under innevarande år. Bevakningsområden 

är insatser som funnit sin form och utförs som en del av ”driften” i det 

förebyggande och hälsofrämjande arbetet. 

Prioriterade utvecklingsområden i Drogpolitisk handlingsplan 2020 är 

förebyggande insatser mot cannabisanvändning, utveckling av kunskapshöjande 

insatser till vårdnadshavare och vuxna som möter barn och unga i sitt dagliga 

arbete samt stärka insatserna i samband med kritiska datum.                

Beslutsunderlag 

1. Bilaga – Drogpolitisk handlingsplan 2020                           
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Samverkan 

Drogpolitisk handlingsplan 2020 har tagits fram av ansvarig utvecklingsledare 

på Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samverkan med representanter från 

Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Miljöförvaltningen, Barn- och 

ungdomspsykiatrin och Beroendeenheten vid Södra Älvsborgs sjukhus och 

polisen. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige 
Datum: 12 december 2016
För revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden
För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Se texten under Uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder, styrelser, förvaltningar och bolag 
Dokumentet gäller till och med: 2020

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Drogpolitiskt program 
Borås Stad vill skapa goda förutsättningar för invånarna att göra hälsosamma val. Ungdomar 
i Borås ska växa upp till trygga individer med en positiv livsstil, vilket innebär att välja 
bort alkohol, tobak, narkotika och dopning.

Borås ska vara fritt från narkotika och dopning, med minskade skador orsakade av alkohol 
och med ett minskat tobaksbruk. Detta kan bidra till att sluta hälsoklyftorna i samhället.

Borås Stad är medlem i det internationella nätverket ECAD, European Cities Against 
Drugs. Genom medlemskapet tar Borås ställning mot legalisering av narkotika och för 
en strikt narkotikapolitik.

Gemensamt förhållningssätt
Vi tar ansvar för det vi ser och vågar agera. Vi reagerar och vi bryr oss. De orden är 
vägledande för vårt arbete.

Det förebyggande arbetet och den vård och behandling som erbjuds i Borås ska bygga 
på vetenskap och beprövad erfarenhet. Borås Stad ska samverka med andra för att öka 
möjligheterna att nå målen. Den formaliserade samverkan med polisen och hälso- och 
sjukvården bör utvecklas ytterligare. Genusperspektivet ska beaktas i allt arbete.

Alla vuxna har ansvar för minskad tillgänglighet av alkohol, tobak, narkotika och dopning 
för unga. Föräldrar, ungdomsledare och personal är viktiga förebilder och gränssättare. 
Genom ökad kunskap om alkohol och andra droger och deras konsekvenser vill vi 
uppmuntra ett restriktivt förhållningssätt. Programmet ska ge vägledning i arbetet.

Arbete i tre målområden
Programmet bygger på tre långsiktiga nationella mål:
• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska
• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak 

eller debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska
• Personer med missbruk eller beroende ska ha tillgång till vård och stöd av god kvalitet.

• Tillgången till narkotika, dopningsmedel, alkohol och tobak ska minska.

Borås Stad ska satsa på att
- ha effektiv och samordnad tillsyn enligt alkohol- och tobakslagen
- samverka med berörda myndigheter
- samordna ANDT-förebyggande (alkohol, narkotika, dopning och tobak) och 

brottsförebyggande verksamhet.

• Antalet barn och unga som börjar använda narkotika, dopningsmedel och tobak eller 
debuterar tidigt med alkohol, ska successivt minska.

Borås Stad ska 
- minska tillgången till alkohol och tobak för ungdomar under 18 år
- uppmärksamma olika gruppers behov med mål att minska skillnader i hälsa.
- öka insatserna för att skjuta upp alkoholdebuten och minska alkoholkonsumtionen
- ha drogfria mötesplatser för ungdomar
-  förbättra samverkan i dessa frågor mellan skola och föräldrar
- erbjuda barn i familjer med missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning 

ändamålsenligt stöd



- öka kunskapen om droger hos föräldrar och hos personal som arbetar med barn och 
unga

- inkludera det alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksförebyggande arbetet i 
ordinarie verksamhet. 

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

Borås Stad ska 
- ge personer med riskbruk, missbruk eller beroende kunskapsbaserad vård och stöd
- tidigt upptäcka begynnande missbruk hos unga
- uppmärksamma olika gruppers behov för att minska skillnader i hälsa.
- öka det uppsökande arbetet
- nå fler i åldersgruppen 16 – 29 år
- öka deltagandet av anhöriga i vård- och behandlingsarbetet
- utbilda personalen.

Uppdrag till nämnderna
Grundskole-, individ- och familjeomsorgsnämnden samt utbildnings- och gymnasienämnden 
ska göra egna handlingsplaner utifrån Borås Stads program och plan. Övriga nämnder 
ska i sin planering beakta Borås Stads program.

Kommungemensam plan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samordnar arbetet med att ta fram en kommungemensam 
handlingsplan. Insatser i planen ska stödja arbetet och val av metoder.

Uppföljning
Fritids- och folkhälsonämnden ska årligen följa upp nämndernas arbete och lämna 
redovisning till Kommunstyrelsen, samt senast 2020 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program.
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Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 

2017-2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ett års förlängning av 

Borås Stads nuvarande Drogpolitiska program och översänder förslaget till 

Kommunstyrelsen.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 ska revideras år 2020 för beslut i 

Kommunfullmäktige under hösten.  Nuvarande program bygger på den 

nationella ANDT-strategin 2016-2020 som också ska revideras under 2020. För 

att den nya nationella ANDT-strategin ska kunna ligga som grund till ett nytt 

reviderat drogpolitiskt program i Borås Stad föreslås en förlängning av det 

nuvarande programmet med ett år. Det skulle innebära att det nuvarande 

programmet förlängs till år 2021.                

Beslutsunderlag 

1. Drogpolitiskt program i Borås Stad 2017-2020                       

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



UPPFÖLJNING Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2019 

Program för föräldraskapsstöd 

Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar 

med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.  

Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att 

samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan 

vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet. 

Inriktning av arbetet 

- Mötesplatser för hela familjen 
- Öppna förskolor med geografisk spridning 
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 
- Former för rådgivning för föräldrar 
- Generella föräldraprogram 
- Stöd i parrelationer 
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 
- Jämställdhet i föräldraskapet 

 

Uppföljning av arbetet 

Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2020. Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och 

folkhälsonämnden.  

___________________________________________________________________________ 

 

  



Utvecklingsarbete  

Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för 
genomförande 

Uppföljning 

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 
Mötesplatser för 
hela familjen 
 

TEMA-vecka: Mitt barn på 
nätet – Värsta bästa nätet. 
Årskurs (6) 7-9, personal och 
föräldrar.  

Folkhälsoenheten med 
stöd av 
Grundskoleförvaltningen 

100 000  Genomfört. Olika 
initiativ och 
insatser 
genomfördes i 
samband med det.  

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

Utveckla och testa ett 
tematiskt 
föräldramötesmaterial, till 
exempel inom sociala 
medier, nätet, näthat mm.  

Folkhälsoenheten Ingen extra Att det finns en 
efterfrågan och en 
stödjande organisation i 
Grundskoleförvaltningen.  

Påbörjad. 
Samverkan med 
elevhälsan inom 
olika 
gemensamma 
uppdrag. 

 Utveckla systematisk 
samverkan med Navet 

 Ingen extra Hitta gemensamma 
beröringspunkter 

Påbörjad. 

Generella 
föräldraprogram 

Medflytt 2018. Utöka 
Samhällsorienteringen (SO) 
med ett 
föräldraskapsstödsprogram 

Folkhälsoenheten i 
samverkan med 
BREC (ALF) och ev. 
Studiefrämjandet 

Ledarutbildning Att befintligt 
lektionsupplägg på SO 
kan anpassas och 
inbegripa ett 
föräldrastöd. 
 
Att det finns 
ledarutbildningar 

Ej genomfört 
2019. Påbörjad 
igen 2020. 

Generella 
föräldraprogram 

Medflytt 2018 Utveckla och 
testa ett föräldraskapsstöd 
(studiecirkel) med inriktning 
”sex och relationer” 

Folkhälsoenheten i 
samverkan med 
Studieförbundet 
Vuxenskolan 

Ingen extra  Avslutad. Inget 
uppdrag eller 
efterfrågan 



 Medflytt 2018  
Struktur för att 
implementera 
föräldraskapsstödet i Säker 
och Trygg, BRA samt de 
lokala nätverken för barn 
och unga. 

Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen 

Ingen extra  Genomfört. Haft 
dialoger i alla 
Nätverk barn och 
unga 

      
 

 

 

Löpande arbete 

Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för 
genomförande 

Uppföljning 

Mötesplatser för 
hela familjen 

Anordna föreläsningar 
riktade till föräldrar och 
viktiga vuxna 

Folkhälsoenheten 20 000 kr 
/föreläsning 

 Genomfört. 3 
öppna föreläsningar 
”Mitt barn på 
Nätet” 

Generella 
föräldraprogram 

Samordna COPE 1-2 
gånger/år 

Folkhälsoenheten 25 000 kr/kurs Att efterfrågan finns Ej genomfört.  

Generella 
föräldraprogram 

Utbilda ledare i ABC och 
COPE vid behov  

Folkhälsoenheten 5000-10 000 
kr/deltagare 

Att det finns behov 
av fler ledare 

Genomfört. 4 
ledare utbildade. 

Generella 
föräldraprogram 

Samverka inom IOP med 
Studiefrämjandet, Älskade 
Barn 

Folkhälsoenheten och 
Studiefrämjandet  

60 000 kr  Ej genomfört. 
Ingen ersättning till 
Studiefrämjandet 
har utgått.  

Generella 
föräldraprogram 

Samordna ABC på 
familjecentraler och öppna 
förskolor 

Förskoleförvaltningen Inom ord. 
verksamhet 

 Genomfört. 



 
Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

 
DAGS, 
föräldramötesmaterial i år 7-
9 

 
Folkhälsoenheten 

  
Att efterfrågan finns 
från respektive skola 

Genomfört till viss 
del. Ej på alla 
skolor. 

Jämställdhet i 
föräldraskapet 

Utvecklingsarbete inom 
föräldraskapsstöd och 
våldsprevention 
 
Utbilda ledare (oavsett 
program) i våldsprevention 
och hur de kan praktiskt 
använda det i respektive 
föräldrakurser. 

Folkhälsoenheten i 
samverkan med projektet 
En kommun fri från våld 

Ingen extra  Genomfört 

Former för 
rådgivning för 
föräldrar 
 
Stöd i parrelationer 
 

PREP 
Individuell rådgivning 
Origo samtalsstöd 

Individ- och 
familjeomsorgsförvaltningen 

Inom ord. 
verksamhet 

 Genomfört 

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

SAMS, 
föräldramötesmaterial i år F-
1 

Grundskoleförvaltningen - 
elevhälsan 

  Genomfört till viss 
del. Ej på alla 
skolor.  

 Samverka med andra 
förvaltningar, andra 
kommuner, VG-region samt 
idéburen sektor 

Folkhälsoenheten 
sammankallande 

 Att forum finns eller 
skapas 
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Uppföljning av handlingsplan för Föräldraskapsstöd 

2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner uppföljning Handlingsplan 

Föräldraskapsstöd 2019.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett styrande Program för föräldraskapsstöd och en 

handlingsplan är årligen kopplad till programmet. Borås Stad ska genom att 

skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga mår bra. 

Föräldrar och familjen har stor inverkan på barns sociala, fysiska och psykiska 

hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 

vuxna. Därför ska alla föräldrar till barn 0-17 år erbjudas generellt och 

sammanhållet stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska stärka föräldrars förmåga att 

utveckla goda relationer med sina barn. 

 

Under året har ett löpande föräldraskapsstödsarbete pågått i staden. Individ- 

och familjeomsorgsförvaltningen har inom ramen för sitt uppdrag erbjudit 

enskilt stöd till föräldrar, PREP kurser för att stärka parrelationen samt Origo 

samtalsstöd. Förskoleförvaltningen; familjecentralerna och de öppna 

förskolorna har erbjudit föräldrar olika aktiviteter i den öppna verksamheten 

men också föreläsningar och föräldrakurser. Antalet föräldrar som deltar i ABC 

föräldrakurs är fler jämfört med åren innan. Kurserna erbjuds på fler enheter 

och det är också fler ledare som har utbildat sig under året. 

 

En större Tema-vecka ”Mitt barn på nätet” genomfördes. Alla elever i årskurs 

7-9 erbjöds en föreläsning i ämnet. Utöver det var det 1200 föräldrar och 

viktiga vuxna runt barn som tog del av föreläsningen.  

 

Föräldramötesmaterialen DAGS och SAMS har endast genomförts på ett fåtal 

skolor. Under året har en samverkan med elevhälsan initierats med syfte att 

tillsammans arbeta för barn och ungas hälsa. I det arbetet blir 

föräldraskapsstödet en viktig utvecklingsfråga och där är föräldramöten en 

arena för föräldraskapsstödet. 
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Under året initierades stadens arbete för ett socialt hållbart Borås och där är 

föräldraskapsstöd och familjecentrerat arbetssätt prioriterade insatser. 

 

Inget stöd till Studiefrämjandet för Älskade barn har utgått då Studiefrämjandet 

inte lyckats samordna en föräldragrupp.  

 

Det fanns intentioner att skapa och testa ett föräldrakursmaterial inom ämnet 

sex och relationer. Detta var ett initiativ från Studieförbundet Vuxenskolan men 

på grund av andra uppdrag har det inte påbörjats.  

 

Arbetslivsförvaltningens enhet BREC erbjuder alla nyanlända 

samhällsorientering (SO). Tillsammans har det identifierats som en arena för 

föräldraskapsstöd men av olika skäl har inget arbetats fram. Intresset och 

efterfrågan finns dock fortfarande därför lyfts aktiviteten med till 

Handlingsplan 2020. 

 

Under året har dialoger om bland annat föräldraskapsstöd förts i alla Nätverk 

barn och unga. Samtalen har bidragit till en förbättrad kunskap om behoven 

lokalt i staden.                

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning Handlingsplan föräldraskapsstöd 2019, 2020-02-25                 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Handlingsplan Föräldraskapsstöd 2020 

Program för föräldraskapsstöd 

Enligt programmet för föräldraskapsstöd är avsikten med det generella föräldraskapsstödet att erbjuda ett generellt och sammanhållet stöd till föräldrar 

med barn i åldrarna 0-17 år. Föräldraskapsstödet ska stärka föräldrars förmåga att utveckla goda relationer med sina barn.  

Stödet ska vara likvärdigt, sammanhållet och långsiktigt. Det ska utformas i samverkan mellan Borås Stads olika verksamheter. En viktig del är att 

samverka med andra aktörer. Det gäller främst Västra Götalandsregionen genom mödra- och barnhälsovården. De ideella och idéburna sektorerna kan 

vara kompletterande aktörer i föräldraskapsstödet. 

Inriktning av arbetet 

- Mötesplatser för hela familjen 
- Öppna förskolor med geografisk spridning 
- Förskolan och skolan som arena för det generella föräldraskapsstödet 
- Former för rådgivning för föräldrar 
- Generella föräldraprogram 
- Stöd i parrelationer 
- Stöd i föräldraskap oavsett familjetyp 
- Jämställdhet i föräldraskapet 

 

Uppföljning av arbetet 

Programmet för föräldraskapsstöd är reviderat inför 2017 och gäller till och med 2020. Handlingsplanen följs upp årligen och biläggs till Fritids- och 

folkhälsonämnden.  

___________________________________________________________________________ 

 

  



Utvecklingsarbete  

Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för 
genomförande 

Uppföljning 

 Kartläggning av befintligt 
föräldraskapsstöd 

FOF med stöd av 
Socialt hållbart Borås 

   

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 
Mötesplatser för 
hela familjen 
 

TEMA: Mitt barn på nätet – 
Värsta bästa nätet. Årskurs 4-
5 på skolor i våra 
Serviceorter, personal och 
föräldrar.  

FOF med stöd av 
GRF 

100 000   

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

Utveckla och testa ett 
tematiskt 
föräldramötesmaterial för fler 
årskurser  

FOF i samverkan med 
GRF (elevhälsan)  

Ingen extra Att det finns en 
efterfrågan och en 
stödjande organisation i 
Grundskoleförvaltningen.  

 

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

Samverkan med GRF, 
elevhälsan och IKT 
pedagogik inom bland annat 
föräldraskapsstöd 

 Inget extra  Att det finns en 
efterfrågan och en 
stödjande organisation i 
Grundskoleförvaltningen 

 

Generella 
föräldraprogram 

Medflytt 2019. Utöka 
Samhällsorienteringen (SO) 
med ett 
föräldraskapsstödsprogram 

Folkhälsoenheten i 
samverkan med 
BREC (ALF) och ev. 
Studiefrämjandet 

Ledarutbildning Att befintligt 
lektionsupplägg på SO 
kan anpassas och 
inbegripa ett 
föräldrastöd. 
 
 

 



Generella 
föräldraprogram 

Utbilda instruktörer i ABC- 
alla barn i centrum 
föräldrakurs.  

FOF och FF 20 000Kr /person   

Mötesplatser för 
hela familjen 
 
Jämställdhet i 
föräldraskapet 
 

Utbildning i våldsprevention 
för personal inom öppna 
förskolan och familjecentral  

FOF och FF Inom ord. 
verksamhet 

  

 

 

Löpande arbete 

Inriktning Vad (aktivitet) Ansvarig Kostnad Förutsättningar för 
genomförande 

Uppföljning 

Mötesplatser för 
hela familjen 

Anordna föreläsningar 
riktade till föräldrar och 
viktiga vuxna 

FOF 20 000 kr 
/föreläsning 

  

Generella 
föräldraprogram 

Utbilda ledare i ABC  FF Inom ord. 
verksamhet 

  

Generella 
föräldraprogram 

Samordna ABC på 
familjecentraler och öppna 
förskolor 

FF Inom ord. 
verksamhet 

  

Generella 
föräldraprogram 

Samverka inom IOP med 
Studiefrämjandet, Älskade 
Barn 

FOF och Studiefrämjandet  60 000 kr   

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 

 
DAGS, 
föräldramötesmaterial i år 7-
9 

 
FOF 

Inom ord. 
verksamhet 

 
Att efterfrågan finns 
från respektive skola 

 



 

      

Förskolan och 
skolan som arena 
för det generella 
föräldraskapsstödet 
 

SAMS, 
föräldramötesmaterial i år F-
1 

GRF - elevhälsan Inom ord. 
verksamhet 

  

 Samverka med andra 
förvaltningar, andra 
kommuner, VG-region samt 
idéburen sektor 

FOF sammankallande  Att forum finns eller 
skapas 

 

Former för 
rådgivning för 
föräldrar 
 
Stöd i parrelationer 
 

PREP 
Individuell rådgivning 
Origo samtalsstöd 

IFO Inom ord. 
verksamhet 

  

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Ida Grindsiö 
Handläggare 
033 353607 

SKRIVELSE 
Sida 
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Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00023 1.1.3.1 
 

  

 

Handlingsplan avseende Föräldraskapsstöd 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Handlingsplan Föräldraskapsstöd 

2020.        

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har ett styrande Program för föräldraskapsstöd och en 

handlingsplan ska årligen kopplas till programmet. Borås Stad ska genom att 

skapa goda uppväxtvillkor för barn verka för att barn och unga mår bra. 

Föräldrar och familjen har stor inverkan på barns sociala, fysiska och psykiska 

hälsa och påverkar hur de klarar sin skolgång och vilka levnadsvanor de får som 

vuxna. Därför ska alla föräldrar till barn 0-17 år erbjudas generellt och 

sammanhållet stöd i sitt föräldraskap. Stödet ska stärka föräldrars förmåga att 

utveckla goda relationer med sina barn. 

Handlingsplan 2020 blir en del av Socialt Hållbart Borås då staden i det arbetet 

valt att fokusera på Familjecentrerat arbetssätt och Föräldraskapsstöd. Initialt 

kommer en kartläggning att göras över befintligt stöd, både stadens generella 

och riktade stöd. Utifrån kartläggningen ska sedan målgrupper vi inte når idag, 

typ av stöd vi inte har idag med mera bli tydligt och framöver ligga som grund i 

utvecklingen av stadens föräldraskapsstödsarbete. 

Utöver kartläggningsarbetet pågår det löpande arbetet med föräldrakurser, stöd 

i parrelation (PREP) samt öppna föreläsningar. Utöver det ses de öppna 

mötesplatserna för barn och föräldrar som bas för det generella stödet. Även 

förskola och skola är viktiga arenor i det generella föräldraskapsstödet. Under 

året öppnar stadens fjärde familjecentral. 

För att fortsätta kunna erbjuda ABC föräldrakurs utbildas två personal inom 

Förskoleförvaltningen till instruktörer i ABC. Den satsningen innebär att staden 

blir självförsörjande och kan löpande utbilda ledare för att hålla i föräldrakurser.  

Utveckling och implementering av stadens metodmaterial för föräldramöten, 

SAMS och DAGS i samverkan med Grundskoleförvaltningen fortsätter. 

Det tecknande IOP med Studiefrämjandet Sjuhärad går in på sitt tredje och 

sista år 2020.     

Under året kommer all personal inom familjecentraler och öppna förskolor att 

utbildas i våldsprevention. I utbildningen kommer personalen få grundläggande 



Borås Stad 
  Sida 
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kunskap i våldsprevention och faktiska verktyg att arbeta våldspreventivt i sitt 

dagliga arbete i mötet med föräldrar och barn.  

Föräldraskapsstödsarbetet har budget kopplat till sig, 150 000. Under året 

kommer dessutom en del av arbetet att finansieras av Socialt Hållbart Borås.               

Beslutsunderlag 

1. Handlingsplan föräldraskapsstöd 2020, 2020-02-25                            

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Lokalt inflytande – Aktivitetsdagar 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse två representanter till respektive 

aktivitetsdag i syfte att finnas med och representera nämndens olika 

ansvarsområden. Arvode utbetalas enligt gällande avtal och utsedda 

representanter får även i uppdrag att lämna en redogörelse på Fritids- och 

folkhälsonämndens efterföljande sammanträde.        

Ärendet i sin helhet 

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras 

aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, både inom tätort och 

serviceorter.  

Aktivitetsdagarna ingår som en del i Fritids- och folkhälsonämnden 

samarbetsuppdrag Lokalt inflytande. De genomförs inom arbetet inom 

Områdesnätverk eller Ortsråd och syftar till att skapa en god samverkan mellan 

olika aktörer samt ska vara positiva tillfällen där människor möts på respektive 

område. Aktivitetsdagarna riktar sig till alla åldrar, men kan ha olika innehåll 

och program.  

Områden och datum 2020 

- Brämhult 18/4   - Norrby 29/8  

- Kristineberg 23/5    - Sandared 5/9 

- Trandared 16/5    - Sjöbo 5/9 

- Fristad 30/5    - Göta 19/9  

- Hulta 23/5    - Dalsjöfors 20/9 

- Hässleholmen 29-31/5  

  

 Mer information: www.boras.se/aktivitetsdagar                

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad/omradesnatverk.4.49347e8715aa86b19e2d4ca3.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/samarbetenochnatverk/lokalsamverkannatverkochortsrad/landsbygdsutvecklingortsrad.4.49347e8715aa86b19e2d4d03.html
http://www.boras.se/aktivitetsdagar


    

    
 

Samverkansöverenskommelse mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås 

2018-2020 
 
Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för 
det operativa brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad 
trygghet. Samverkansöverenskommelsen avser en treårig överenskommelse, vilken bygger på 
gemensamma kraftsamlingar inom följande områden: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemut-
veckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 
Samverkansöverenskommelsen undertecknas av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 
av lokalpolisområdeschef Borås.  
 
Säker och trygg kommun 
En kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp anger viljeinriktning för folkhälsoarbetet i 
Borås Stad. Här ingår det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Kommunstyrelsen 
har ansvar för att säkerställa att arbetet, vilka flera olika parter är inblandade i drivs framåt. Delta-
gare i gruppen är presidier och förvaltningschefer från de flesta kommunala nämnder samt Poli-
sen, Västra Götalandsregionen, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och AB Bostäder. 

Till utvecklingsgruppen kopplas Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Brottsförebyggande 
rådet (Brå) samt fem stycken samverkansgrupper, vilka står för det konkreta arbetet och är kana-
len till verksamheterna. Organisationsskissen bifogas som bilaga.  

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka orga-
niserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet. Det kan handla om in-
hämtning, bearbetning och analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS produce-
rar strategiska och operativa underlag till det förebyggande och trygghetsskapande arbetet.  
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen sammankallar det Brottsförebyggande rådet (Brå).  
 
I övrigt åligger det ansvarig beslutsfattare inom respektive verksamhet att det brottsförebyggande 
och trygghetsskapande arbetet verkställs och genomförs i enlighet med avtalet.  
 
Brottsförebyggande rådet (Brå) 
Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning till samt initiera olika trygghets-
skapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla 
ihop” det totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska 
bygga på medborgarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd. 
 
Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att samverkansöverenskommelsen kring det brotts-
förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samver-
kande parterna och funktionerna ska vara:  



   

 
- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 
- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 
- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden 

som identifieras, utifrån behov.  
 
Samverkansgrupper Borås Stad 
Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av insatser och åtgärder. Det finns en an-
svarig nämnd och samordnande förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att sam-
ordna de olika insatserna tillsammans med berörda parter.  

 
Trygga miljöer  
Tekniska nämnden har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet 
uppdraget att ur ett trygghetsperspektiv samordna arbetet med den fysiska utemiljön i Borås Stad.  
 
Lokal samverkan 
Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grup-
per: Nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsut-
veckling.  
 
Arbete och utbildning 
Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning. En trygghetssatsning på Häss-
leholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo, vilken omfattar 30 stadsdelsvärdar samt arbetsledning av 
dessa, drivs av arbetslivsförvaltningen.  
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
Vård- och äldrenämnden samordnar det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för 
målgruppen äldre och personer med funktionsnedsättning.  
 

Barn och unga i riskzon 
Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Arbetet 
med metoden SSPF leds genom en styrgrupp av IFO.  
 
Polisens uppdrag 
Polisverksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets verksamhet utgör grun-
den för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. Arbetet ska utgå från 
den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter lokalpolisområdets satsningar i de särskilt ut-
satta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända brottsutvecklingen och bekämpa de 
kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete ska öka tryggheten, förbättra ord-
ningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande arbetet ska fortsätta utvecklas i 
syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan med kommun och lokala aktö-
rer. 
 
Lokalpolisområde Borås har tagit fram ett medborgarlöfte som gäller under 2018 och är ett kom-
plement till samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som undertecknas av 
lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till invånarna i stadsde-
larna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta aktiviteter som ge-
nomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. Medborgarlöf-
tet bifogas som bilaga. 

  



   

Samverkansområden 2018-2020 
Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 
problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till 
våldsbejakande extremism 
 
Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 
utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser 
som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 
riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer. 
 
Samverkan ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extrem-
ism.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 

 medverka i SSPF  

 delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum 

 motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet. 
 

Borås Stad förbinder sig att: 

 vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 
samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

 samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden 

 samordna arbetet vid kritiska datum 

 aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i me-
ningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare 

 ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism 

 vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal. 
 

 

Skapa trygga offentliga miljöer 
 
De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt 
att stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 
mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. 
 
Polisen förbinder sig att: 

 medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 

 identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 

 uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 

 delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd. 
 
Borås Stad förbinder sig att 

 inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen  

 skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar uti-
från aktuell kunskap/forskning 

 genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala om-
rådesnätverk samt medborgare på respektive område involveras. 



   

 

Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 
 
I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta om-
råden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för 
att komplettera polisens och kommunens insatser samt att involvera andra samarbetspartners. De 
gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära samverkan 
på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. Om 
behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya särskilt utsatta 
områden uppstår.  
 
Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygg-
het”(EST).  EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som inte-
grerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka trygg-
heten i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö. 
 
Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är 
knutna till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser.  
 
Polisen förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Borås Stad och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus 

 medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på 
områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby  

 motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism.  
 
Borås Stad förbinder sig att: 

 medverka i EST – effektiv samordning för trygghet, tillsammans med Polisen och AB 
Bostäder, på Hässleholmen/Hulta och Norrby 

 utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristi-
neberg. Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och 
kommunens verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i områ-
det 

 genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare 
medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och 
medborgarna 

 genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter, och vid behov berörda samar-
betspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell arbets-
plats 

 medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet med grann-
samverkan i flerfamiljshus 

 ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism.  
 
 
  



   

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om 
att samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet 
med överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten. 
Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 
planen. 
 
 
Borås den 20 februari 2018   Borås den 20 februari 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulf Olsson    Tomas Stakeberg Jansson 
Kommunstyrelsens ordförande  Lokalpolisområdeschef 
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Nätverk 10-16 år

Lokala områdesnätverk

Ortsråd

Centrum för 

kunskap och 

säkerhet
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samarbets- och 

samverkansaktörer 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Sammanfattning 

Detta dokument är framarbetat under 2019 inom genomförd utbildning ”Kurs i Brottsförebyggande 

arbete – fyra delar”, arrangerad av Länsstyrelsen i Västra Götaland tillsammans med Örebro 

universitet: Henrik Andershed, professor i kriminologi och psykologi.  

 

Utbildningen har genomförts under fyra heldagar (6/3, 15/5, 11/9 och 20/11) i Göteborg. 

Däremellan har alla deltagare fått med sig frågor- och uppgifter ”hem till sin egen kommun” som 

syftar till att effektivisera det lokala brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet.  

Flertalet kommuner inom Västra Götalandsregionen har deltagit.  

 

Syfte och målsättning med utbildningen 

- Att öka kunskapen om brott och brottsförebyggande arbete 

- Att öka kunskapen om kunskapsbaserat brottsförebyggande arbete 

- Att man i de kommuner/stadsdelar som deltar i utbildningen utvecklar sitt brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete så att det blir mer effektivt 

Genom att införa ett mer systematiskt, kunskapsbaserat arbetssätt! 

 

Huvuduppgift under utbildningen 

Att i nätverk/grupp (kommun eller stadsdel), under utbildningen kontinuerligt arbeta med frågan:  

- Hur kan vi effektivisera vårt lokala brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i 

samverkan? 

- Hur kan vi konkret arbeta mer systematiskt och kunskapsbaserat i samverkan? 

Vid det sista tillfället ska detta vara formulerat och planerat – enligt den mall som alla utbildningsdeltagare erhåller. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Detta dokument är uppbyggt utifrån den mall som är framtagen inom utbildningen (beskrivning och 

kommentarer – se bilaga 1), men är omarbetat och har sin utgångspunkt kring det arbete som pågår. 

Dokumentet innehåller delar som redan är politiskt beslutat om att gälla som styrande i Borås Stad 

för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. Beslutet om detta fattades 2017-02-17.  

Det innefattar även samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och Polismyndigheten, vilken 

gäller för åren 2018-2020 och där innehållet och riktningen i det gemensamma arbetet finns 

beskrivet.  

Andra delar i dokumentet bygger på kunskap och analyser från utbildningen och kan ligga till grund 

för framtida politiska beslut. Detta kan bland annat ske inom kommande revidering 2020, av den 

aktuella organisationen/strukturen inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun”.   
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

1 Visioner, mål och strategier  

Vi vet att det finns stora besparingar att göra med brottsförebyggande arbete både vad gäller 

mänskligt lidande men också stora ekonomiska besparingar. Borås Stad prioriterar därför det 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet högt. Det handlar om att minska brott genom 

att förhindra dem innan de sker och det handlar om att få människor att känna sig trygga. Det 

handlar alltså om social hållbarhet och, inte minst, att vara en attraktiv kommun som människor vill 

besöka, jobba och leva i. 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete är allt som vi som individer och samhälle kan 

göra för att förhindra att brott sker och allt vi kan göra för att människor inte ska känna sig otrygga 

och vara rädda för att drabbas av brott. Både socialt förebyggande arbete (minska individers 

brottsbenägenhet) och situationellt förebyggande arbete (minska risken för brott i specifika 

miljöer/situationer) är nödvändigt och kompletterar varandra. Nästan alla verksamheter, offentliga 

och privata, har en potentiell roll att fylla i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet. 

Alla som kan bidra med viktig information eller kunskap om brott och otrygghet i Borås Stad eller 

som kan bidra till att brottsförebyggande och trygghetsfrämjande insatser genomförs, har en 

potentiell roll att fylla i arbetet. Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet ska gynna 

alla människor i kommunen. 

 

Grundfilosofin vad gäller strategier/insatser för att förebygga brott och otrygghet är att det ska ske 

på så naturliga och icke-kontrollerande sätt som möjligt. Vi vill proaktivt planera vårt lokalsamhälle 

så att brott naturligt förebyggs. Vi vill engagera våra medborgare och civilsamhället att bidra till 

trygghet och att förebygga brott genom att visa civilkurage och genom att engagera sig i det 

trygghetsfrämjande arbetet. En viktig grundpelare i det brottsförebyggande arbetet är att ha ett brett 

folkhälsoperspektiv, där föräldraskapsstöd, trygga uppväxtvillkor för barn och unga och 

förutsättningar för att klara skolgången är centrala.  

 

Vår vision för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet 

I Borås Stad har vi en nollvision vad gäller brott och otrygghet. Det är en vision om en kommun där 

ingen ska begå eller drabbas brott. Det är också en vision om att ingen ska känna sig så otrygg, på 

grund av rädsla för brott, att det begränsar deras liv.  

Detta ligger i linje med Polismyndighetens uppdrag och mål om att säkerställa den enskildes 

rättssäkerhet och rättstrygghet. Vidare ska polismyndigheten tillsammans med övriga myndigheter 

inom och utom rättsväsendet genom sina insatser bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska 

brottsligheten och öka människors trygghet. 

Styrande dokument i detta arbete är ”Vision 2025”, Välfärdsbokslutet för ett socialt hållbart Borås, 

Folkhälsoavtal kommunen och Västra götalandsregionen och Samverkansöverenskommelsen mellan 

Borås Stad och Polisen. 

Våra mål för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet   

Vårt övergripande mål med det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet är att 

brottsligheten och den upplevda otryggheten ska minska för varje år i Borås Stad. Vi mäter detta på 

olika sätt. Dels via polisanmälda brott men även via trygghetsundersökningar där våra medborgare 

regelbundet får svara på frågor om upplevd otrygghet och om utsatthet för brott.  
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Kommunstyrelsen har beslutat att ta ett helhetsgrepp om stadens främjande, förebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Detta arbete går under namnet "Säker och trygg kommun". 
Målformuleringen för detta arbete är: 
 

”För att uppnå en Säker och trygg kommun ska vi, tillsammans med de som verkar och bor i Borås skapa säkra, 

trygga och tillgängliga miljöer för alla åldrar, kön och situationer. 

- Tillsammans skapar vi trygghet 

- Tillsammans bygger vi en inkluderande stad” 

 

Våra strategier för att sträva mot visionen och uppnå målen 

I Borås Stad arbetar vi med både social och situationell brottsprevention.  Vi strävar efter att vårt 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete genomförs enligt så kallad kunskapsbaserad 

brottsprevention i samverkan, i linje med riktlinjerna från Brå, SKL och Polismyndigheten och 

regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott.  

Vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete innebär att vi arbetar på tre kompletterande 

sätt:  

Långsiktigt proaktivt förebyggande arbete 

Vi använder kunskap om vad som är effektivt för att förebygga brott och otrygghet när vi planerar 

utformningen av vår kommun. Mycket brott och otrygghet kan förebyggas genom att vi organiserar 

och utformar kommunen på ett sätt som syftar till att minska situationers/miljöers/områdens och 

individers brottsbenägenhet. Detta baseras bland annat på vad som kallas Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). Vi utgår också från forskningsbaserade risk- och skyddsfaktorer om 

vad som ökar risken för individer att begå brott.  

Kortsiktigt proaktivt förebyggande arbete 

Kunskap om brottens och otrygghetens säsongs- och geografivariation, samt om vilka grupper av 

individer som har högre risk än andra att begå brott, gör att vi systematiskt kan arbeta mer riktat 

förebyggande vid rätt säsong och tidpunkt. Vi gör analys av orsakerna till problemen på respektive 

plats eller för respektive grupp av individer och riktar sen insatser mot det som vi bedömer är 

orsakerna till problemet vi identifierat. 

Kortsiktigt reaktivt förebyggande arbete 

Vi kartlägger kontinuerligt, och i samverkan, brott och otrygghet och ser var i Borås Stad som vi just 

nu har aktuella problem med brott och/eller otrygghet. Vi gör analys av orsakerna till problemet och 

riktar insatser mot det som vi identifierat. 

De olika momenten i och processen för arbetet 

För att upprätthålla struktur och fokus i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet 

utgår vi bland annat från arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST handbok Version 1.0).  

Detta innebär att:  

- Vi kartlägger kontinuerligt och skapar lägesbilder över brott, otrygghetsskapande incidenter och 

otrygga platser.  

https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

- Vi analyserar den aktuella lägesbilden.  

- Vi planerar och genomföra insatser/förändringar riktade mot att påverka det som vi bedömer 

vara orsakerna till problemet.  

- Vi följer upp våra insatser med fokus på de problem som insatsen syftade till att påverka. 

- Vi dokumenterar våra uppföljningar och använder våra slutsatser i den systematiska 

uppföljningen av det brottsförebyggande arbetet. 

- Arbetet sker i nära samverkan mellan kommunala verksamheter, polismyndigheten, kommunala 

bostads- och fastighetsföretag, räddningstjänsten, och representanter från näringsliv och 

civilsamhälle.  

 

Vårt kunskapsbaserade brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i samverkan kan alltså beskrivas med 

nedanstående figur: 

 

En central del av ett kunskapsbaserat arbete är att medvetet och systematiskt sträva efter att i 

samtliga av ovanstående aktiviteter beakta bästa tillgänglig kunskap. För att kvalitetssäkra arbetet 

använder vi den kunskap som finns på Brå och Länsstyrelsens samordnare för brottsförebyggande 

arbete.  
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

2 Arbetets organisering 

Vår organisation för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet bygger på riktlinjerna 

från Brå, SKL och Polismyndigheten och arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST) och är 

anpassat efter våra lokala förutsättningar.  

Organisationen benämns som ”Säker och trygg kommun” och består av en styrgrupp, ett 

brottsförebyggande råd samt olika former av samverkansgrupper – se organisationsbild. 

 

 

Styrgruppen är en kommunövergripande strategisk utvecklingsgrupp där både politiker och 

tjänstepersoner från kommunens förvaltningar och bolag samt polisen, räddningstjänst och region 

ingår. Den strategiska utvecklingsgruppens uppdrag är att säkerställa det kommungemensamma 

arbetet. Syftet är att arbeta med ett längre perspektiv när det gäller främjande, förebyggande och 

trygghetsskapande frågor samt tydliggör prioriterade områden.  

Ett antal nämnder har i den nuvarande organisationen fått ett särskilt samarbetsuppdrag som syftar 

till att stärka helhetssyn och att få nämnder och styrelser att tydligare se sin del i helheten. Den 

strategiska utvecklingsgruppen ses som ett forum där även dessa uppdrag kan återkopplas. 

Kommunstyrelsen har uppdraget att samordna arbetet kopplat till den strategiska 

utvecklingsgruppen som träffas två heldagar/år. 

 

https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Brottsförebyggande rådet består av representanter från samtliga förvaltningar, kommunalt 

bostadsbolag, polisen, räddningstjänsten och Borås city (bolag som verkar för en levande 

stadskärna).  Gruppen har som huvudsakliga uppgifter att vara en länk mellan styrgruppens beslut 

och utförandet, och att arbeta strategiskt med övergripande planering, utformning och uppföljning 

av arbetet. 

Forumet syftar till att gemensamt identifiera behov, ta ställning samt initiera olika trygghetsskapande 

och brottsförebyggande insatser och åtgärder. Vidare är det en viktig uppgift att ”hålla ihop” det 

totala trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Arbetet ska bygga på 

invånarperspektiv, trygghet, förebyggande och välfärd.  

Fritids- och folkhälsonämnden har uppdraget att samordna det brottsförebyggande rådet som träffas 

fyra halvdagar/år. Utöver detta samordnas separata möten genom det Brottsförebyggande rådet 

utifrån utpekade fokusområden, fyra-sex tillfällen/år och fokusområde: ”barn och unga” samt 

”trygga fysiska miljöer”. 

Brå har en viktig roll i att följa upp och se till att Samverkansöverenskommelsen kring det brotts-

förebyggande arbetet fullföljs. I Brå skapas korta och effektiva beslutsvägar mellan de samverkande 

parterna och funktionerna ska vara: 

- ett forum där deltagarna har mandat att fatta beslut inom sitt verksamhetsområde 

- ansvariga för att ta fram en aktuell problembild/lägesbild 

- ansvariga för att skapa arbetsgrupper som arbetar mot de problem/utvecklingsområden som 

identifieras, utifrån behov 

 

Samverkansgrupperna står för det konkreta utförandet av diverse insatser. Det finns en 

samordnande nämnd/förvaltning inom varje område, vilken har till uppgift att samordna de olika 

insatserna tillsammans med berörda parter. Syftet med samverkansgrupperna är att identifiera behov 

och skapa kontakt- och samverkansytor med andra för att tillsammans nå längre i det 

trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet än vad respektive förvaltning kan åstadkomma 

var för sig. Samverkansgrupperna är viktiga för att förhindra ”stuprörseffekten” i en 

facknämndsorganisation. Att skapa trygghet för medborgarna är allas ansvar och kan bara nås 

genom samverkan inom- samt utanför kommunens verksamheter. Uttalade samverkansområden är: 

 

Lokal samverkan 

Fritids- och folkhälsonämnden samordnar inom ramen för lokal samverkan följande lokala grupper: 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd - landsbygdsutveckling. 

Dessa nätverk/ortsråd utgår från geografiska områden och syftar till att öka inflytandet, tryggheten 

och samhörigheten hos invånarna i Borås Stad. De skapar en helhetssyn kring de boendes situation 

och erbjuder erfarenhets och informationsutbyte om den aktuella situationen på respektive område. 

Totalt finns 20 olika nätverk/ortsråd som träffas kontinuerligt på lokal nivå. Konkreta insatser är 

trygghetsvandringar, aktivitetsdagar, boendemöten och grannsamverkan. 

 

Barn och unga i riskzon 

Individ- och familjeomsorgsnämnden samordnar arbetet kring barn och unga i riskzon. Inriktningen 

är det individuella perspektivet och bygger på samverkan med berörda aktörer för att gemensamt 

förhindra och hjälpa barn och unga som hamnat i riskzonen. SIP, SSPF och Västbus är exempel på 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

olika samverkansformer där representanter från olika verksamheter och familjen träffas för att göra 

en gemensam plan för olika insatser. 

 

Trygg och säker vård- och omsorg 

Vård- och äldrenämnden har en förebyggande enhet, vilken blivit en bärande och viktig 

samordningsfunktion i det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet för äldre och för 

personer med funktionsnedsättning.  

 

Arbete och utbildning 

Arbetslivsnämnden samordnar arbetet inom arbete och utbildning med såväl generella insatser som 

feriearbete och riktad samverkan som t ex KRAMI, Våld i nära relationer och stadsdelsvärdarnas 

organisation ”Trygghetsinsatser”. 

 

Trygga miljöer 

Genom trygghetsmätningar och dialoger med invånare framkommer att trafiksituationen på många 

områden i Borås bidrar till otrygga miljöer. Tekniska nämnden för en dialog med invånare och andra 

berörda parter angående trafiksituationen, för att öka tryggheten och göra våra bostadsområden 

säkrare. De har inom ramen för det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet uppdraget att 

samordna arbetet med den fysiska miljön i Borås Stad ur ett trygghetsperspektiv. Här ingår även 

”Borås rent och snyggt”. 

 

Centrum för kunskap och säkerhet (CKS) 

I Borås Stad ansvarar CKS för det strategiska säkerhetsarbetet och arbetar för att motverka 

organiserad brottslighet. CKS stödjer även det brottsförebyggande arbetet och ”Säker och Trygg 

kommun” inom olika områden på alla tre nivåer. Det kan handla om inhämtning, bearbetning och 

analys av uppgifter i och mellan samverkansgrupperna. CKS ansvarar för att producera strategiska 

och operativa underlag till det främjande, förebyggande och trygghetsskapande arbetet. En viktig 

uppgift för CKS är att agera ”hängränna” vars syfte är att motverka ”stuprörseffekter” i det 

brottsförebyggande arbetet. 

 

Ansvariga tjänstemän för samordning och genomförande 

Huvudansvariga för att leda och tillse att arbetet mot visionen och målen genomförs i enlighet med 

våra strategier är Borås Stads tjänstemän med ansvar för brottsförebyggande frågor (genom främst 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Centrum för kunskap och säkerhet, men i samverkan med 

övriga förvaltningar) samt kommunpolisen i Lokalpolisområde Borås.  

Dessa funktioner har ett nära samarbete och utför mycket av det strategiskt operativa arbetet, leder 

och planerar arbetet, och ansvarar för mötens innehåll och dokumentation. 

 

Finansiering 

Det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet inom Borås Stad har årligen en uttalad 

budget, vilken är finansierad via kommunala medel och med stöd av regionala medel via Hälso och 

sjukvårdsnämnden vilket regleras i ett fyraårigt avtal. Detta bidrar till en långsiktighet gällande 

finansiering av olika förebyggande åtgärder som både är planerade samt som uppkommer.   
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

3 Kartläggning 

Som karläggningsstöd till vårt långsiktiga och proaktiva förebyggande arbete sammanställer vi kontinuerligt 

brottslighetens och otrygghetens utveckling och studerar dess fördelning inom Borås Stad. Vi 

sammanställer då också informationen vi har över tid om sådant som vi tror kan påverka denna 

utveckling långsiktigt, såsom socioekonomisk status, arbetslöshet, hälsa, drogvanor, andel barn med 

slutbetyg från skolan, hur byggnader, belysning är utformade, etc. Mycket av denna statistik har vi 

tillgängligt i redan befintliga system men vi samlar det också för detta syfte så att vi kan relatera 

uppgifterna på ett tydligt sätt till varandra och till utvecklingen av brott och otrygghet. 

Befintliga underlag- och metoder som kontinuerligt används till kartläggningen i Borås Stad: 

- Välfärdsbokslut 

- Trygghetsundersökning 

- Trygghetsvandringar 

- Trygghetsronder 

- Dörrknackning (genom Polisen, bland annat med stöd av volontärer) 

- Medborgardialoger och boendemöten 

- Lokala nätverksgrupper för unga – kartläggning genom nytt formulär/metodmaterial 

- Gemensamma lägesbilder (EST) – Borås Stad, AB Bostäder, Polisen 

 

Som kartläggningsstöd till vårt kortsiktiga reaktiva förebyggande arbete samlar vi in och sammanställer 

kontinuerligt brott och otrygghet lokalt på vissa bostadsområden i Borås Stad. Sedan 2017 arbetar vi 

med metoden EST (effektiv samordning för trygghet), vilket ska ses som en prioriterad insats på 

utvalda områden och som ett komplement till det ordinarie arbete inom ”Säker och trygg kommun”. 

I dagsläget sker detta varannan vecka på områdena Hulta/Hässleholmen och Norrby och vi ser då 

var specifikt i berörda bostadsområden som vi just nu har aktuella problem med brott och/eller 

otrygghet. Kartläggningen har under 2017-2019 skett efter nedanstående rubriker: 

Otrygga miljöer 

oro/konflikter, störande personer 

Brottstrender 

inbrott, stölder, klotter, skadegörelse, anlagd brand, drogförsäljning/användning, våldsbejakande 

extremism 

Aktiviteter 

genomförda insatser/aktiviteter i området, positiva åtgärder/händelser, planerade förändringar i 

verksamheter, kommande insatser/aktiviteter 

Kränkningar 

angrepp och hot, sexuella trakasserier och ofredanden, internet/sociala medier 

Nätverk med negativ påverkan 

Övrigt 

påverkan av social oro (lokalt, regionalt, nationellt), annan relevant information 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

I samband med övergång till det digitala inrapporteringsverktyget ”Embrace” (hösten/vintern 2019) sker en 

revidering av gällande rubriker och förväntas innehålla nedanstående: 

 

 

 

Varannan vecka analyseras den senaste periodens information och utvecklingen över tid studeras. 

Polisen bidrar med en sammanställning av polisanmälda brott. Detta innebär att vi tätt kan följa 

utvecklingen och rikta förebyggande åtgärder till de platser och tider med hög koncentration av 

problem.  

När vi via våra kartläggningar identifierat en problembild som vi planerar att sätta in insatser mot 

genomför vi en orsaksanalys. Denna innebär ofta att vi behöver samla in ytterligare information än 

den vi har i våra kartläggningar. Förutom att vi använder våra kartläggningar för att identifiera var 

och när i aktuella bostadsområden vi har problem med brott och otrygghet så använder vi dem 

också till att tydliggöra var vi har lite eller ingen brottslighet eller otrygghet. Vi studerar då dessa 

delar och analyserar vad det kan vara som bidrar till detta, och vilka lärdomar vi kan dra av det.  

4 Prioriteringar – riktlinjer och kriterier 

Samverkansöverenskommelsen mellan Polismyndigheten och Borås Stad ska ligga till grund för det 

brottsförebyggande arbetet i Borås och verka för en minskad brottslighet och ökad trygghet. Det är 

en treårig överenskommelse, med särskilt fokus på följande områden: 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling och kriminalitet 

och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 

- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 

 

Samverkansöverenskommelsen är undertecknad av kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad och 

av Lokalpolisområdeschef Borås och gäller för perioden 2018-2020. 

Borås Stads uppdrag är att arbetet omhändertas- och fördelas inom organisationen ”Säker och trygg 

kommun”. 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Polisens uppdrag är att verksamheten ska bedrivas nära medborgarna. Lokalpolisområdets 

verksamhet utgör grunden för det medborgarperspektiv som genomsyrar polisens verksamhet. 

Arbetet ska utgå från den lokala lägesbilden. Under 2018-2020 fortsätter Lokalpolisområdets 

satsningar i de särskilt utsatta områdena. Åtgärder vidtas på lokal nivå för att vända 

brottsutvecklingen och bekämpa de kriminella nätverk som verkar i dessa områden. Polisens arbete 

ska öka tryggheten, förbättra ordningen och öka förtroendet för polisen. Det brottsförebyggande 

arbetet ska fortsätta utvecklas i syfte att säkerhetsställa kontinuitet och långsiktighet i samverkan 

med kommun och lokala aktörer. Lokalpolisområde Borås har årligen tagit fram ett medborgarlöfte 

som är ett komplement till Samverkansöverenskommelsen. Medborgarlöftet är ett åtagande som 

undertecknas av lokalpolisområde Borås, AB Bostäder och Borås Stad och vilket riktar sig till 

invånarna i stadsdelarna Hulta, Hässleholmen och Norrby under ett år. Löftet innebär konkreta 

aktiviteter som genomförs i syfte att öka tryggheten och minska brottsligheten i berörda stadsdelar. 

Samverkansområden 2018-2020 – se bilaga 2. 

Kriterier för prioriteringar 

Potentiellt sett finns det mycket vi kan välja att fokusera på i det brottsförebyggande arbetet. Som 

stöd för att fatta välgrundade och effektiva beslut gällande prioriteringar kan nedanstående kriterier 

användas:  

1. Viss typ av brott/händelse som är upprepade och relativt vanligt förekommande, eller som är extrema, eller som 

har ökat.  

2. Brott/händelser som är upprepade och koncentrerade till vissa specifika platser eller stråk/gator exempelvis hot 

spots och hot times?  

3. Brotten/händelserna är synliga i lokalsamhället och kan påverka människors trygghet/otrygghet, och förts fram 

vid medborgardialog.  

4. Särskilt utsatta grupper (t.ex. barn, äldre, funktionsnedsatta) eller objekt (t.ex. viktiga/särskilt skyddsvärda 

objekt såsom förskolor, skolor, vårdinstanser, polisstationer, etc.) drabbas av brotten/händelserna. 

5. Brotten/händelserna kostar samhället mycket pengar här och nu (t.ex. klottersanering, byte av krossade 

fönsterrutor) men även på längre sikt (t.ex. långvarigt stöd och vård av offer för allvarligt våld). 

6. Brotten/händelserna kan potentiellt påverkas/minskas av verksamheternas möjliga insatser/åtgärder. 

 

5 Orsaksanalyser 

Att göra orsaksanalys handlar om att vi försöker utröna vad en viss problembild av brott eller 

otrygghet beror på, innan vi sätter in insatser. Insatserna riktas sedan mot de saker vi bedömer vara 

orsaker till problemen. För att arbeta systematiskt använder oss av Brås riktlinjer för orsaksanalys 

(Orsaksanalys i lokalt brottsförebyggande arbete).  

En viktig del av detta arbete är att samla in mer information om den plats eller grupp som problemet 

berör så att potentiella orsaker till problemet kan identifieras. Att inhämta kunskap från forskning, 

bästa tillgängliga kunskap, om vad som är riskfaktorer för just denna typ av problem och vilka 

insatser vi bör fokusera på. 

  

https://www.bra.se/download/18.7c546b5f1628bc786c9b89/1523949029463/2018_Orsaksanalys_i%20lokalt_brottsforebyggande_arbete.pdf
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

6 Val och implementering av insatser 

Vi strävar efter att välja effektiva, verksamma insatser, som påverkar brottsligheten och tryggheten 

men också som innebär små eller inga risker för våra medborgare.  

I våra val av insatser arbetar vi kunskapsbaserat och med systematisk uppföljning. Vi tar hjälp av och 

utgår från kunskapssammanställningar från Brå.  Vi använder vår lokala lägesbild, och den kunskap 

som vi själva sammanställt gällande strategier/insatser mot de vanligaste typerna av brott i vår 

kommun. 

Om orsaksanalysen visar att det aktuella problemet beror på vissa förhållanden i situationen behövs 

situationella åtgärder. Om orsaksanalysen visar att sociala förhållanden är anledningen till problemet, 

krävs sociala åtgärder som påverkar attityder och beteenden och som minskar benägenheten att begå 

brott eller risken för att utsättas för brott. Sociala åtgärder kräver ofta längre tid, vilket betyder att 

effekten kan komma långt efter det att åtgärden påbörjats.  

 

Beräkna kostnader 

Inför valet av insatser är det viktigt att vi funderar på vad insatsen kommer att kosta och vilka 

besparingar kan det leda till; dvs. vi räknar på vad kostnaden skulle vara om vi inte sätter in insatsen, 

för att sedan jämföra med vad insatsen kommer att kosta.  

Här är det viktigt att göra en uppskattning om vilken effekt vi tror att insatsen kan ha; t.ex. baserat 

på erfarenheter i andra kommuner och forskning/utvärderingar. Då blir målet för insatsen tydligare 

och vi kan räkna på hur stor besparing insatsen kan ge oss.  

Vi planerar våra insatser och dokumenterar information om när, var och hur insatsen ska ske och 

vem/vilka som ansvarar. Vi dokumenterar och följer också upp att insatsen faktiskt genomförs 

såsom planerats. 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Exempel på kunskapskällor vi använder till vår sammanställning av kunskap om effektiva 

och ineffektiva insatser: 

Förebyggande av problem med utgångspunkt i typ av problem (Brå – Sverige) 

Problem-kunskapsorienterat arbete mot specifika problembilder (Problem oriented policing center – 

USA) 

Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete (Socialstyrelsen – Sverige) 

Internationell sammanställning av utvärderat effektiva förebyggande insatser med socialt fokus bland 

unga (Blue print programs - USA) 

Kostnader för brott - Brå (Brå – Sverige) 

Kostnadseffektivitet av brottsförebyggande insatser – sociala och situationella (Washington State 

Institute for Public Policy – USA) 

Webbportal om hur man bedriver ett evidensbaserat socialt arbete i praktik (Kunskapsguiden  -flera 

svenska myndigheter är utgivare - Sverige 

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (sammanställningar av forskning om 

bedömningsmetoder och insatsers effekter) 

Sökmotorn Google Scholar (sökträffar är endast rapporter/forskningsstudier – sökningar kan göras 

på valfritt språk vilket påverkar sökträffarna) 

Databaser via universitetsbibliotek som innehåller internationella forskningsstudier och 

forskningsöversikter och annan vetenskaplig litteratur (ta kontakt med universitet/högskola för 

tillgång). 

7 Utvärdering/uppföljning av insatser 

Det är viktigt att vi följer upp och utvärderar våra insatser. Vi strävar efter att våra mest kostsamma 

insatser, eller insatser som vi på annat sätt bedömer som viktiga, ska utvärderas ordentligt. Det är 

inte möjligt att utvärdera alla insatser. Vi strävar efter att i våra utvärderingar mäta insatsens effekt 

genom att mäta en tidsperiod utan den aktuella insatsen och sedan motsvarande tidsperiod med 

insatsen. När det är möjligt gör vi samma för- och under-/eftermätning i ett kontrollområde eller 

kontrollgrupp (där insatsen inte sätts in alls) för att kunna testa om den minskning vi eventuellt ser 

där vi satt in insatsen är större än den som ändå möjligen sker i kontrollområdet/kontrollgruppen.  

 

För de specifika insatser och förändringar vi genomför i kommunen strävar vi efter att sätta upp så 

kallade SMART-mål; specifika, mätbara, accepterade, realistiska, och tidsbestämda. Vi försöker 

utröna om det finns tecken på spridnings- eller omfördelningseffekter när vi gjort någon typ av 

situationell insats. Vi undersöker om det finns tecken på att vi flyttat på problemen 

(omfördelningseffekter) och om problemen även i närliggande områden har minskat och inte bara 

på platsen där insatsen genomförts (spridningseffekter). 

https://www.bra.se/forebygga-brott/forebyggande-utifran-amne.html
http://www.popcenter.org/problems/
https://www.socialstyrelsen.se/utveckla-verksamhet/evidensbaserad-praktik/metodguiden/
https://www.blueprintsprograms.org/
https://www.blueprintsprograms.org/
https://www.bra.se/download/18.4c494ddd15e9438f8ad38d51/1510929097847/2017_8_Kostnader_for_brott.pdf
http://www.wsipp.wa.gov/BenefitCost?topicId=2
https://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx
https://www.sbu.se/
https://scholar.google.com/


      

      

      
      

      
      

15(24) 

 

Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

8 IT-system som möjliggör arbetet 

Ett effektivt och användarvänligt IT-system underlättar vårt kunskapsbaserade brottsförebyggande 

och trygghetsfrämjande arbete. Borås Stad använder sig för närvarande av datasystemet ”Embrace” 

för att kartlägga, analysera och göra lägesbilder i två utvalda stadsdelar.  

Detta innebär att personal som arbetar i stadsdelarna rapporterar in otrygghetsskapande händelser, 

otrygga platser, klotter, skadegörelse och annat som är av intresse i det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet.  

Rapporterna sammanställs dels som statistik och dels som en kartbild med alla händelser utmärkta. 

Fördelarna är att det blir tydligt vilka områden/platser vi behöver fokusera på och sätta in insatser i. 

På lång sikt blir det även enklare att utvärdera effekten av olika insatser och att följa olika 

brottstendenser över tid.  

Rapportörer finns inom Borås Stads olika verksamheter och täcker in flera förvaltningar, samt inom 

det kommunala bostadsbolaget. Tillsammans skapas en gemensam lägesbild där polisen också 

kompletterar med sin bild av det rådande läget. 

Det IT-system vi använder är laglighetsprövat vad gäller rätten att lagra information om brott och 

otrygghet och angående att dela denna information mellan polis, kommun och andra. Det är också 

GDPR-säkrat. 

 

9 Samarbeten med forskare/FOU 

En central del av vårt kunskapsbaserade arbete är att vi medvetet och systematiskt strävar efter att i 

allt det vi gör beakta bästa tillgänglig kunskap, t.ex. forskning om viktiga risk- och skyddsfaktorer 

som kan ligga till grund för vad vi ska kartlägga och se som potentiella orsaker till brott, samt 

forskning och utvärderingar av insatser som ger kunskap om vilka insatser som tenderar att fungera 

mot olika typer av problem, etc.  

Det innebär att vi kontinuerligt, som en del av vårt arbete, söker och granskar relevant forskning och 

annan typ av kunskap som är relevant för de specifika frågor vi ställs inför i vårt arbete. Vi har i 

detta arbete regelbunden kontakt för rådgivning med Brå, Länsstyrelsens samordnare för 

brottsförebyggande arbete och vi har också en samverkan med Borås högskola. 

Vi har ett kontinuerligt samarbete och dialog med Borås högskola, vilket innebär att de kan vara 

rådgivande i det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet vad gäller exempelvis att ta fram 

underlag för vilken evidens olika typer av insatser har samt med fortbildning. 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

 

Exempel på aktuella processer/samarbeten 

- Samarbete med Länsstyrelsen och med andra kommuner, främst inom Västra 

Götalandsregionen  

- Samarbete med BRÅ (nationellt): uppföljning av EST (”pilotkommuner”) 

- Ansökningar till BRÅ 2019 om stöd (utvärdering/uppföljning – genomförande av 

kartläggningar) till t ex ”Kollektiv förmåga på Hulta/Hässleholmen”, Chansen (Krami) 

 

10 Kommunikationsstrategi 

Det arbete som utförs i de olika samverkansområdena, inom ”Säker och trygg kommun” behöver 

kommuniceras på ett strategiskt sätt. Dels behöver kommunikationen fungera internt för att 

motverka stuprör, dels behöver invånarna få kunskap om de insatser som pågår.  

Att externt informera om de positiva insatserna är också ett sätt för Borås Stad att aktivt stärka 

bilden av den kommunala organisationen. Varje verksamhet har enligt Kommunikationspolicyn 

ansvar för sin egen kommunikation, men Kommunstyrelsen ska ge stöd i att ta fram planer för 

kommunikationen samt följa upp den. 

Borås Stads centrala kommunikationsavdelning ingår i det lokala Brottsförebyggande rådet (Brå), 

vilket innebär att det därmed finns en både rådgivande- och vägledande funktion i aktuella frågor. 

11 Övrigt 

Kritiska datum 

Borås Stad och Polisen har inom pågående utbildning även haft i uppgift att genomföra en 

fördjupad orsaksanalys i en utvald del inom det brottsförebyggande arbetet. Detta har fokuserats på 

området ”Kritiska datum”, vilket är en av delarna inom den gällande samverkansöverenskommelsen 

och resulterat i ett förslag på ny handlingsplan inför kommande arbetet 2019-2020. Aktuellt material 

från ”Kritiska datum”, se bilaga 3. 

 

Kunskapsbaserat arbete – test  

Under utbildningen har även en analys om hur vi arbetar kunskapsbaserat genomförts, utifrån 

framtagen checklista – resultatet i sin helhet, se bilaga 4. 

Vår sammanfattande analys av resultatet är att vi i Borås till stor del arbetar kunskapsbaserat i det 

brottsförebyggande arbetet. Vi behöver titta vidare på policy och mål samt tydliggöra hur vi arbetar 

med uppföljning av insatser. Eventuellt bör vi även ha som mål på längre sikt, att användandet av 

Embrace ska omfatta hela staden. 

 

En vidare- och fördjupad analys av resultatet, inklusive andra delar, kan även ligga till grund för ett 

fortsatt förbättringsarbete, bland annat inom revidering av ”Säker och trygg kommun” 2020. 
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Bilaga 1 – Bakgrund till innehåll- och uppbyggnad av dokumentet 

 

Förord 

Den här skriften utgör ett exempel på hur en kommun i Sverige (exemplet Östan kommun) kan 

organisera och beskriva sitt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete från vision till 

konkret utförande. Utformningen av Östan kommuns arbete är tänkt att bygga så långt som möjligt 

på riktlinjerna från Brå, SKL och Polismyndigheten om samverkan i lokalt brottsförebyggande 

arbete och regeringens nationella brottsförebyggande program Tillsammans mot brott, samt 

arbetssättet Effektiv samordning för trygghet (EST).  

 

Syftet är att skriften ska inspirera till att reflektera över hur det brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbetet bedrivs i er kommun och om det finns skäl att utveckla det.  Din 

kommun och ert samverkansnätverk är helt fri att använda delar eller helheten av detta dokument. 

Man kan exempelvis som kommun utgå ifrån detta dokument och göra de justeringar man vill göra 

för att det ska vara funktionellt i den egna kommunen. Dokumentet ska alltså ses som ett exempel 

på hur en svensk kommun konkret utformat och formulerat sitt arbete. Det är inget facit. Och; ni 

kan se saker i dokumentet som ni inte alls håller med om. Ändra då efter era behov och vad ni 

bedömer är klokt och effektivt. 

 

Örebro i september 2019. Henrik Andershed 

 

 

Kommentar från länssamordnare om hur dokumentet kan användas 

Flera aspekter av hur det brottsförebyggande arbetet i en kommun kan (eller kanske borde) gå till 

fångas på ett bra sätt i detta dokument. De är utförligt beskrivna och kan användas på olika sätt för 

att utveckla det lokala brottsförebyggande arbetet. Dels skulle det kunna fungera som en 

arbetsbeskrivning för tjänsten ”brottsförebyggare” och för det lokala Brås verksamhet. Dels skulle 

det kunna användas som ett referensmaterial för kommuner att relatera sitt arbete till. Vissa delar av 

beskrivningen kanske visar på stor överensstämmelse med Östan kommun (så gör vi redan idag); 

andra delar skulle kunna fungera mer visionärt (där är vi inte idag, men vi arbetar i den riktningen); 

dessutom kanske det skulle kunna visa på de olika sätt som finns att arbeta med brottsförebyggande 

frågor (så har vi gjort, men nu gör vi så här istället – det fungerar bättre för oss osv). 

Med andra ord ser vi en pedagogisk potential i materialet, där en tänkbar work-shop med 

kommunala brottsförebyggare och kommunpoliser, som läst in sig på ”fallet Östan” och relaterar sin 

egen kommun till det: vad gör vi redan idag; vad kommer vi göra inom en snar framtid; vad vill vi 

inte göra; vad fungerar inte för att vi är en så liten/stor eller på något sätt annorlunda kommun – där 

jämförelser med Östan kommun blir något haltande. 

 

Om det här är ett styrdokument som politiken i en kommun ska ta ställning till så kan det vara för 

omfattande och detaljerat. I kommunen är det politikens ansvar att bestämma vad som ska göras 

medan tjänstepersonerna ska bestämma hur.  

 

https://www.bra.se/download/18.47fa372d1520dfb2fc559f39/1453792712863/2016_Samverkan_i_lokalt_brottsf%C3%B6rebyggande_arbete.pdf
https://www.regeringen.se/49550c/contentassets/d0b212f61d0d49828e5e257f47e892ad/tillsammans-mot-brott---ett-nationellt-brottsforebyggande-program-skr.-201617126
https://www.bra.se/download/18.37179ae158196cb1728b31a/1495110222952/2013_0248_Effektiv%20samordning%20f%C3%B6r%20trygghet.pdf
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

I dokumentet saknas en finansieringsmodell eller budget. Vem ansvarar för budgeten? Hur tas beslut 

om åtgärder som innebär en kostnad? Dels berör det medel till löner och ”administration” och dels 

berör det verksamhetsmedel till kortsiktiga och långsiktiga åtgärder som ska sättas in efter 

orsaksanalyserna. Detta är en konkret fråga som varje kommun behöver fundera på. 

 

Under rubriken ”Vår vision för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet” kan en 

kommun behöva lägga in andra visioner/strategiska dokument som är viktiga för varje enskild 

kommun. Det kan vara både lokala, regionala och till och med internationella 

riktlinjer/policys/lagar, som till exempel Agenda 2030, Barnkonventionen, Regionens strategiska 

mål och så vidare. Då en kommun ska beakta många perspektiv på flera nivåer så finns det goda skäl 

att söka beröringspunkter och integrera det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet med 

andra perspektiv, vilket kan innebära en effektivitetsvinst som också ökar sannolikheten för 

finansiering. 

 

Fredrik Granhag och Camilla Tjernberg 

Samordnare brottsförebyggande arbete, Samhällsavdelningen, Länsstyrelsen Västra Götaland 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Bilaga 2 – Samverkansöverenskommelsen 

Följande samverkansområden mellan Borås Stad och Polisen gäller 2018-2020: 

 

Förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för 

problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande 

extremism 

Samverkan syftar till att främja barn och ungas delaktighet och tillhörighet i samhället, att minska 

utslagning bland unga genom att erbjuda andra/meningsfulla alternativ. Samarbeten och insatser 

som är riktade till barn och unga i riskzonen ska intensifieras, för att förhindra att ungdomar i 

riskzonen utvecklar kriminella beteenden. Samverkan ska generellt ske inom befintliga strukturer och 

ska även ske för att förhindra radikalisering som kan leda till våldsbejakande extremism. 

 

Polisen förbinder sig att: 

- delta i samtliga nio lokala nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år 

- medverka i SSPF 

- delta i det förebyggande arbetet vid kritiska datum 

- motverka våldsbejakande extremism samt vara delaktiga i det förebyggande arbetet 

 

Borås Stad förbinder sig att: 

- vara sammankallande och driva de lokala nätverksgrupperna för barn och unga 10-16 år 

samt kvalitetssäkra tvärprofessionell medverkan i nätverksgrupperna 

- samordna arbetet med SSPF och utvecklingen av metoden 

- samordna arbetet vid kritiska datum 

- aktivt arbeta med föreningslivet för att främja barns och ungas möjligheter att delta i  

meningsfulla fritidsaktiviteter och utvecklas till goda demokratiska medborgare 

- ansvara för och aktivt arbeta förebyggande gällande våldsbejakad extremism 

- vid behov erbjuda föräldraskapsstöd och/eller stöd till målgruppen samt till personal 

 

Skapa trygga offentliga miljöer 

De offentliga miljöerna avses att vara trygga platser för våra invånare och besökare. Det är viktigt att 

stadens torg och parker upplevs trygga och är tillgängliga så att de bidrar till rörelse och möten 

mellan människor oberoende av ålder, etnicitet, kön eller tillhörighet. 

Polisen förbinder sig att: 

- medverka i stadens byggprocess och samhällsplanering 

- identifiera så kallade hot-spots och aktivt arbeta med insatser kring dessa 

- uppmärksamma osäkra och/eller otrygga miljöer och samarbeta i åtgärdsarbetet för dessa 

- delta i Borås Stads trafiksäkerhetsråd 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Borås Stad förbinder sig att: 

- inkludera trygghetsaspekten i byggprocessen och samhällsplaneringen 

- skapa trygga miljöer, med särskilt fokus på stadens parker, torgmiljöer och skolgårdar uti-från 

aktuell kunskap/forskning 

- genomföra årliga trygghetsvandringar utifrån framtagna riktlinjer, där aktörer i lokala  

Områdesnätverk samt medborgare på respektive område involveras 

 

Gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst 

I Borås Stad finns, enligt Polisens nationella operativa avdelning (NOA), två särskilt utsatta  

områden: Hässleholmen/Hulta och Norrby. På dessa områden krävs ett särskilt nära samarbete för 

att komplettera polisens och kommunens insatser med varandra samt att involvera andra samarbets-

partners. De gemensamma kraftsamlingarna avser främst dessa två områden. Men utöver en nära 

samverkan på dessa områden är det viktigt att följa andra områden för eventuell problemutveckling. 

Om behov uppstår så är det viktigt med flexibilitet i insatserna för att motverka att nya sär-skilt 

utsatta områden uppstår. 

Sedan 2017 samarbetar Borås Stad, Polisen och AB Bostäder för ”Effektiv samordning för trygg-

het”(EST). EST är en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga linjearbetet, och som  

integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande 

arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet syftar till att minska brott och stärka tryggheten 

i socialt utsatta områden och i områdenas offentliga miljö. 

Utöver fysiska områden kan ”område” även innebära företeelser och-/eller trender som är knutna 

till delar av- eller hela Borås och som kräver särskilda insatser. 

 

Polisen förbinder sig att: 

- medverka i EST, tillsammans med Borås Stad och AB Bostäder på Hässleholmen/Hulta och 

Norrby 

- tillsammans med AB Bostäder initiera och utveckla grannsamverkan i flerfamiljshus 

- medverka i uttagningen och utbildningen av stadsdelsvärdar för trygghetssatsningen på 

områdena Hässleholmen/Hulta och Norrby 

- motverka radikalisering som leder till våldsbejakande extremism 

 

Borås Stad förbinder sig att: 

- medverka i EST, tillsammans med Polisen och AB Bostäder på Hässleholmen/Hulta och 

Norrby 

- utveckla Mötesplatsernas verksamhet på Norrby, Hulta, Hässleholmen, Sjöbo och Kristineberg. 

Mötesplatserna ska vara en naturlig träffpunkt där invånare, civilsamhället och kommunens 

verksamheter möts och gemensamt arbetar för att stärka tryggheten i området 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

- genom ”Trygghetssatsningen” och stadsdelsvärdarnas arbete flytta ut resurser närmare 

medborgarna. Dessa avser att utgöra en länk mellan myndigheter, organisationer och 

medborgarna 

- genomföra trygghetsronder med personal/verksamheter och vid behov berörda 

samarbetspartners, för att förbättra deras arbetssituation på- och i anslutning till aktuell 

arbetsplats 

- medverka i- och tillsammans med Polisen och AB Bostäder utveckla arbetet genom 

grannsamverkan i flerfamiljshus 

- ansvara för det förebyggande arbetet gällande våldsbejakande extremism 

 

Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås träffar följande överenskommelse om att 

samverka i det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet. Det gemensamma målet med 

överenskommelsen 2018-2020 är att öka tryggheten och minska brottsligheten.  

Respektive part förbinder sig att följa i dokumentet beskrivna åtgärder och ansvara för sin del i 

planen. 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Bilaga 3 – Kritiska datum i Borås  

Sammanfattning- och förslag på vidare arbete/ny handlingsplan 2019-2020, utifrån fördjupad 

orsaksanalys av ”Kritiska datum i Borås”. 

Kritiska datum är en benämning på utvalda tillfällen under året, då det antingen bedrivs större 

arrangemang i centrala Borås eller då det är datum/perioder som av tradition föranleder till att 

många personer vistas i offentliga miljöer. Detta avser följande tillfällen under året: 

- Valborg/Kulturvecka/Kortege 

 

- Inspark – gymnasieskolorna  

 

- Skolavslutning 

 

- Sommartorsdagarna 

 

- Mariedal cup 

 

Pågående arbete 

- Befintligt samverkansforum sedan 2018 mellan Polisen, Borås Stad och näringslivet med fokus 

på ”Lägesbild centrum”, vilket inkluderar ”Sommartorsdagarna”. Möte 21/5 samt uppföljning 

2/12-2019. Polisen sammankallar till mötena. 

 

- Operativ planering/lägesbild mellan Polisen, IFO/Fältgruppen, FOF och GVUF – kontinuerliga 

träffar sedan 2014. Fokus på kritiska datum och bemanning. 

 

- Gemensam kommunikationsstrategi, Polisen, IFO/Fältgruppen, FOF och GVUF: 

Informationsblad, som skickas ut till samtliga vårdnadshavare för elever i blivande åk 1 på 

gymnasiet innan skolavslutning och i samband med läsårsstart. 

 

- FOF tillhandahåller metodmaterial (ANDT) till skolornas mentorer att arbeta med i samtliga 

klasser. Gemensam kommunikation med lokala medier (pressmeddelande mm.). 

 

- Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdar erbjuder aktiviteter/satsningar i närmiljön i samband 

med kritiska datum i syfte att hålla ungdomarna i närmiljön och erbjuda alternativ till att åka till 

centrum. 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Nya insatser/åtgärder 2019-2020 

 

Händelse Åtgärd Effekt Aktör Tidsplan 

Sommar-
torsdagar 

Närvaro på bussar och 
centrum 

Ökad trygghet, 
minskad brottslighet 

Stadsdelsvärdar Alla sommar-
torsdagar 
2019 

 Närvaro i centrum Ökad trygghet, 
minskad brottslighet 

Polisvolontärer 
 

Alla sommar-
torsdagar 
2019 

 Bjuder in fältarbetare/ 
fritidsledare från 
kranskommunerna 

Ökad trygghet och 
kontakt med unga 
besökare 

Fältgruppen Alla sommar-
torsdagar 
2019 

     

Valborg 
och 
insparks-
fester 

Fördjupad dialog och 
”gemensam lägesbild” 

Hitta gemensamma 
strategier för att 
förändra under-
liggande strukturer 
och kultur kring 
fester och aktiviteter 

Polisen och Borås 
Stad (FOF, Fält-
gruppen, SE-Gy och 
Bä-gy) 
Sammankallande: FOF 

Hösten 2019/ 
våren 2020 
(uppstart 
bokas i sep) 

     

Över-
gripande: 
alla kritiska 
datum 
 

Information och dialog 
på Brå-möten 

Presentation av 
gemensam strategi 
framtagen av 
Drogpolitiska 
gruppen och dialog 
kring fortsatta 
åtgärder 

FOF och Polisen 
driver arbetet i Brå 

9/4 och 13/9-
2019 

 Planering för 
arbetsstruktur utifrån 
årshjulsperspektiv 

Stärka befintliga 
strukturer samt hitta 
nya effektiva sätt att 
arbeta 

Polisen, IFO, FOF, 
GVUF, GRF 
Sammankallande: FOF 

Hösten 2019/ 
våren 2020 

 Skapa en strategi för 
drogförebyggande 
informationsinsatser i ett 
strukturerat 
sammanhang 

Samordna och 
effektivisera arbetet 

Drogpolitiska 
ledningsgruppen 

Hösten 2019/ 
våren 2020 

 Gemensamt 
uppstartssamtal inför 
operativt arbete samt 
kontinuerlig kontakt vid 
behov under kvällen.  

Gemensam 
lägesbild och 
planering av 
resurser 

Polisen och 
Fältgruppen 

Varje kritiskt 
datum 

 Involvera andra aktörer i 
gemensamma satsningar 

Ökad närvaro av 
vuxna och ”kapabla 
väktare” 

Ex stadsdelsvärdar, 
civilsamhället, 
polisvolontärer, 
fritid/öppen 
ungdomsverksamhet 

Vid utvalda 
kritiska datum 

 Översyn av erbjudna 
aktiviteter i närmiljö 
under kritiska datum 
 

Få överblick över 
befintliga aktiviteter 
och dess effekt 

Fritid/öppen 
ungdomsverksamhet i 
samverkan med 
lokala aktörer 

Hösten 2019/ 
våren 2020 
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Brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i Borås Stad 

Bilaga 4 – Kunskapsbaserat arbete – test  

Resultat av svar genom Brottsförebyggande rådet i Borås, från totalt 18 förvaltningar/verksamheter. 

Genomfört under sommar-höst 2019. 

Arbetar ni kunskapsbaserat i samverkan i ert brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete?  

 

Frågor Ja Nej 
 

Vet ej Kommentarer 

1. Har ni tydliga och explicita visioner, mål och strategier för ert 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete? 

7 9  FOF: tydlig inriktning ej mål 

2. Finns det tillräckligt med tid och resurser för ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete? 

9 7 1  

3. Har ni en tydlig och dokumenterad (explicit) organisation för ert 

brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete? 

11 5   

4. Har ni ett tydligt förhållningssätt i ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete? (t.ex. ”Vi strävar i alla led efter att arbeta 

kunskapsbaserat”) 

9 7 1 ”UTB”: kvalitetspolicy 

5. Samverkar er verksamhet i ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete på de sätt som ni vill samverka och finns 

struktur och organisation för detta? 

14 2  ”UTB”: utvecklingspotential 

6. Kartlägger ni regelbundet den lokala problembilden (dvs. inom er 

verksamhet eller inom er kommun) vad gäller brott och otrygghet - eller 

har ni på annat sätt tillgång till relevanta lokala kartläggningar? 

16   LFF: via CKS 

ALF: genom EST 

”UTB”: Brå, EST, Nätverk-

sgrupper, enskilt 

7. Analyserar ni era kartläggningar för att få fram orsakshypoteser som ni 

sedan testar genom att rikta insatser till dessa möjliga orsaker? 

10 6  FOF: delvis 

ALF: via CKS 

”UTB”: EST och IFO/Polisen 

8. När ni sätter in insatser, dokumenterar ni att de faktiskt 

görs/implementeras såsom planerat? 

7 4 4 FOF: delvis 

”UTB”: EST, SSPF 

9. Vet ni om de insatser/åtgärder ni sätter in är effektiva - dvs. har ni 

utvärderat dom med för- och eftermätning och kanske t.o.m. med en 

kontrollbetingelse (kontrollgrupp eller kontrollområde som inte fått 

insatsen)? 

5 6 5 ALF: delvis 

10. Har ni tydliga riktlinjer eller dokumenterade tankesätt för hur ni 

prioriterar vad ni ska fokusera på just nu i ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete? 

10 6  ”UTB”: Samverkans-ök och 

internt Brå-dokument (FOF) 

11. Har ni ett säkert och effektivt IT-system för ert brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande arbete i samverkan, som möjliggör kontinuerlig 

kartläggning och där ni kan lagra era gemensamma lägesbilder, följa 

utveckling över tid, följa upp insatser, få ut händelser på karta, etc? 

7 8 1 EST/Embrace (från flera håll) 

12. Har ni stadigvarande samarbeten med forskare/FOU för att få stöd i ert 

arbete, t.ex. med hur ni kan kartlägga och analysera, få hjälp med 

kunskap om vilka insatser som är effektiva samt inte minst stöd med 

kunskap om hur ni kan utvärdera det ni gör? 

7 9  FOF: EST, EKFFV 

”UTB”: Brå (nationellt) samt 

Malmö och Örebro 

 Övriga kommentarer - - - FF: Samordning mellan flera 

behövs. Involvera förskolorna mer. 

Försöker själva utbilda och 

omvärldsbevaka. 

TEK: Tänker i allt vårt 

planerande på att ytorna (park) 

ska upplevas som trygga och 

städade.  
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Rutiner för trygghets vandringar 
i Borås Stad 
Trygghetsvandringar syftar till att skapa en känsla för sitt område, att värna om det och trivas i det. De 
ger möjlighet till dialog mellan verksamma aktörer och de som bor i området, vilket ger medborgarna 
möjlighet att påverka sin omgivande miljö och Borås Stad får möjlighet att ta del av vad de boende tycker.

Trygghetsvandringarna följs årligen upp i Brottsförebyggande rådet (Brå) i Borås och rutinerna följs 
upp med berörda aktörer.

Trygghetsronder är ett annat sätt att kartlägga den upplevda tryggheten på ett lokalt 
bostadsområde. Dessa kan komma att genomföras mer regelbundet, 1-2 gånger per år och 
område, med fokus på de bostadsområden där behoven anses vara störst (primärt på Hulta/
Hässleholmen och Norrby). De bör i första hand genomföras utifrån de aktuella lägesbilder som 
tas fram inom arbetet med EST (effektiv samordning för trygghet) och ska inte förväxligas med 
Trygghetsvandringar. 

Borås Stad, (Centrum för kunskap och säkerhet, Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen), AB Bostäder och Polisen ansvarar för att detta genomförs i samverkan 
med berörda. 

Ansvar 
Inom samordningsuppdraget med Brottsförebyggande rådet (Brå) i Borås ansvarar Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen ansvarar för att genomföra tre trygghetsvandringar per år utifrån behov. 
Områdesnätverken och Ortsråden på-/genom Fritids- och folkhälso förvaltningen genomför processen 
operativt, ifrån inbjudan till återkoppling till med borgarna. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för att bjuda in berörda aktörer i ett tidigt skede, så att 
de har möjlighet att delta fysiskt samt blir delaktiga i processen inklusive planering, genomförande 
och uppföljning. 

Tekniska förvaltningen åtar sig att delta i planeringsarbetet, medverka fysiskt samt vara delaktiga i 
åtgärdsarbetet i tre trygghetsvandringar per år. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen åtar sig att delta i planeringsarbetet, medverka fysiskt samt vara 
delaktiga i åtgärdsarbetet i tre trygghetsvandringar per år. 

Lokalförsörjningsförvaltningen åtar sig att delta i planeringsarbetet, medverka fysiskt samt vara delaktiga i 
åtgärdsarbetet i tre trygghetsvandringar per år.

Stadsledningskansliet – Centrum för kunskap och säkerhet åtar sig att delta i planeringsarbetet, 
medverka fysiskt samt vara delaktiga i åtgärdsarbetet i tre trygghetsvandringar per år.

Om behov finns, till exempel vid en större förändring på något område, ska ansvarig förvaltning initiera 
en Trygghetsvandring tillsammans med berörda aktörer för att då genomföra en riktad vandring 
tillsammans. 
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Kommunikation
En enhetlig inbjudan till Trygghetsvandringar används.

Information om kommande trygghetsvandringar sprids via webbsidor, sociala medier och genom 
befintliga kontaktnät, såsom föreningar, byalag, nätverk, bostadsbolag m fl. 

Boende i området ska ges möjlighet att lämna synpunkter digitalt inför en trygghetsvandring, 
vilket är särskilt viktigt för dem som inte kan delta. Formuläret är tillgängligt på hemsidan inför 
Trygghetsvandringen: boras.se/trygghetsvandringar 

Genomförande 
Genomförandet bygger på att det finns en karta- och en planerad sträcka över det geografiska området 
som Trygghetsvandringen ska omfatta. Under vandringens gång förs en dialog över vad vandringen 
upptäcker och vad deltagande förvaltningar vill informera om.  

Alla mindre synpunkter anmäls under vandringen direkt till Tekniska förvaltningens app för felanmälan. 
Dessa kommer att åtgärdas enligt rutinerna för appen. 

Övriga synpunkter anmäls via Infra Control/trygghetsvandringar i särskild ordning, dessa synpunkter 
följer berörda aktörer upp för särskild hantering.

Syftet med de gemensamma trygghetsvandringarna är att vi ska hitta samarbetsformer internt och lösa 
uppkomna synpunkter så långt det är möjligt på tjänstemannanivå. De åtgärder som kräver särskilda 
insatser får gå via de politiska nämnderna. 

Uppföljning 

1. Uppsamling efter vandringen, i den lokal eller på den plats som vandringen utgick från.

2. Skriftlig eller muntlig uppföljning efter ytterligare ca 2 månader. Berörda förvaltningar/aktörer 
är med och förklarar situationen kring synpunkter som av någon anledning inte har- eller kan 
åtgärdas.

3. En sammanfattning av resultaten från de genomförda Trygghetsvandringarna 
presenteras årligen för Brottsförebyggande rådet (Brå) samt diarieförs genom Fritids- 
och folkhälsonämnden i samband årsredovisningen av det brottsförebyggande 
arbetet.
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Rutin för Trygga skol gårdar i 
Borås Stad
Bakgrund
Städerna blir allt mer tätbebyggda och skolgården får en betydande roll i samhället. Skolgården är en 
tillgång för området och en viktig mötesplats för såväl barn och vuxna på fritiden. En väl utformad 
skolgård med kvalitativt innehåll lockar till lek, fysisk aktivitet, rekreation och umgänge och får 
därmed en betydande roll för barn och ungas sociala, fysiska och motoriska utveckling. 

Inom ramen för det brottsförebyggande rådet i Borås har det tagits fram riktlinjer för hur skolgårdarna 
i Borås Stad ska utformas, huvudsakligen ur ett trygghetsperspektiv. Skolgårdens grundläggande 
funktion om att stödja lek, lärande, hälsa och delaktighet är det centrala vid utformning av gårdarna. 
För att de ska vara attraktiva och bli en tillgång för staden är det dock av stor vikt att de upplevs som 
trygga platser att vistas på. 

Jämställdhet och mångfald är två aspekter som påverkas av den upplevda tryggheten och kommer 
därför behandlas i dokumentet. Trygghet ur ett jämställdhetsperspektiv är en fråga om demokrati 
och mänskliga rättigheter. Utifrån barnkonventionen har vi ett ansvar att skapa offentliga miljöer 
där alla är välkomna. 

Dokumentet är förvaltningsöverskridande och vid intressekonflikt ska alltid barnrättsperspektivet 
prioriteras. Vårt ansvar är att säkerställa att barns rättigheter uppfylls och de fyra grundprinciperna 
artikel 2,3,6 och 12 i barnkonventionen är vägledande för hur arbetet ska genomföras. 

• Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras. 
Barnkonventionen gäller för alla barn som befinner sig i ett land som har ratificerat den. 

• Artikel 3 anger att det i alla åtgärder som rör barn i första hand ska beaktas vad som bedöms 
vara barnets bästa. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats 
mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i 
varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. 

• Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. Artikeln handlar 
inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala 
utvecklingen. 

• Artikel 12 lyfter fram barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla 
frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och 
mognad. 1

Arbetsprocess
Representanter från LFF, GRF, TEK, FOF och CKS har tillsammans arbetat med framtagning av 
material. Riktlinjerna är framtagna utifrån rådande forskning och till viss del erfarenhet inom staden. 
Riktlinjerna tar också utgångspunkt i en checklista framtagen av GRF som används vid ny- och 
ombyggnation av skolgårdar. 

1 Barnombudsmannen, barnkonventionen
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Tillämpning
Dokumentet beskriver hur vi ska prioritera för att skapa trygga skolgårdar som attraherar såväl unga 
som äldre under och efter skoltid. Dokumentet ska vara vägledande vid framtagning av nya skolgårdar 
samt vid ombyggnation av befintliga. Det kan även användas som checklista för kvalitetssäkring av 
befintliga skolgårdar. 

1. Jämställda skolgårdar
Vi har ett ansvar att skapa offentliga miljöer där alla är välkomna. Tillgänglig aktivitetsyta på skolgårdar 
är en fråga om jämställdhet. Enligt forskning är vegetationsytor mer könsneutralt kodade än t ex 
trånga ytor eller traditionella bollplaner och underlättar för pojkar och flickor att leka ihop. Även 
multifunktionella lekplatser uppmuntrar till mer könsöverskridande umgänge. Med hänsyn till detta 
ska det finnas väl tilltagna vegetationsytor på gården. Redskap, lekställningar och aktivitetsområden 
ska blandas utifrån vad som traditionellt sett ses som tjejiga och killiga. Skyltar och informationstavlor 
på eller i anslutning till skolgårdarna ska vara könsneutrala. 

Barn har enligt forskning ett växlande behov av att synas och att kunna dra sig undan och beroende 
på hur miljön är utformad påverkas deras handlingsmönster. Ur ett jämställdhetsperspektiv är det 
därför fördelaktigt om det finns möjlighet att vara on stage (platser där man kan synas och bli sedd), 
off stage (platser där man kan vara delaktig som åskådare) och back stage (platser där man kan vara 
för sig själv). 

Figur 1. On-stage, off- stage och back-stage. Illustratör Lena Jungmark. 

2. Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en förutsättning för jämställdhet. Utifrån artikel 23 i barnkonventionen har alla 
barn med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning rätt till ett fullvärdigt och anständigt liv som gör 
det möjligt för dem att delta aktivt i samhället. Personer med funktionsnedsättning ska med andra 
ord ha tillgång till skolgårdens upplevelser. Vissa delar av gården ska vara väl avgränsade, innebära en 
stor förutsägbarhet och platsens syfte ska på ett tydligt sätt framgå. Det ska finnas god orienterbarhet 
till, inom och från platserna och vid aktivitetsplatser som är i behov av fallskydd ska detta vara 
tillgänglighetsanpassat.

3. Friyta 
Tillräcklig yta är en förutsättning för att kunna uppnå en god kvalité på skolgården. Rekommendationen 
är att ytan ska vara minst 20 kvm per elev vid ombyggnation av skolor åk F-6 och 10-15 kvm åk 7-9. 
Vid placering av ny grundskola önskas också närhet till park, skog eller aktivitetsplats. 
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Placering av friytan 

 ❑ Friyta bör placeras i direkt anslutning till skolan åk F–6. 

 ❑ Friyta bör placeras i direkt anslutning eller nära anslutning för skolan åk 7–9 och eleverna 
bör självständigt kunna ta sig mellan skola och friyta. 

 ❑ Friyta för gymnasieelever ska placera på att sätt som är rimligt med hänsyn till elevernas 
och verksamhetens behov. 

4. Zonindelning av skolgården 
Utifrån artikel 31 i barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid. Skolgården ska med hänsyn 
till det innehålla egenskaper från de tre olika zonerna; trygg, dynamisk och vild zon. 

Trygga zonen 

Trygga zonen ligger närmast byggnader, vid entréer och vid uteplatser. Här ska eleverna känna sig 
trygga, känna lugn och ro och det finns närhet till personal. Lämpligen utövas pedagogiska aktiviteter 
som kräver stöd av personal i denna zon. Det ska finnas skärmtak över vissa delar av zonen. Viktigt är 
dock att ta i beaktning att taket ej är placerat intill fasad eller i undanskymt område. 

Dynamiska zonen 

Dynamiska zonen, som ligger utanför trygga zonen, ska uppmuntra till rörelse och dynamik. Detta 
skapas genom olika rumssammanhang, höjdskillnader, vegetation och lekredskap som integreras i 
öppna och slutna ytor. Genom att skapa rum-i-rum erbjuds intressanta och utvecklande platser med 
kojor, labyrinter och småhus. För avgränsning används låg växtlighet och annat materiel som ger 
möjlighet till övervakning. 

I denna zon finns plats för multiarenor, bollplaner och andra öppna ytor. Dessa ytor kan dock vara 
svårplacerade då de kan skapa problem med leken och hämma dess naturliga flöde, vilket bör tas i 
beaktning. Bollplaner och multiarenor bör placeras en bit bort från byggnaden för att aktiviteterna 
inte ska störa pågående undervisning eller bli ett allt för centralt inslag på skolgården. Öppna ytor som 
uppmuntrar till spontanidrott och planerad idrottsundervisning gynnar barn och unga även på fritiden.

Vilda zonen 

Den vilda zonen ligger i gårdens ytterområden. Trygghet, småskalighet och skötselansvar avtar ju 
längre från bort byggnaden vi kommer. Här ska barnen genom naturliga sammanhang kunna ha sin 
egen lek. Vegetationen kan vara tätare och ge möjlighet att skapa egna platser. 

En vild zon fungerar mest fördelaktigt ur ett trygghetsperspektiv om personalen har möjlighet att röra 
sig på alla skolgårdens områden och därmed förbättrad möjlighet till uppsyn. 



Figur 2. Gårdens olika lekområden. Illustratör Lena Jungmark. 

5. Vegetation
Enligt forskning är områden med grönska och växtlighet bland de mest intressanta platserna för 
lek, upptäckt och umgänge sett ur barns perspektiv. Lek i varierad natur är dessutom ofta mindre 
konfliktfylld än lek på naturfattiga gårdar. Forskning visar också att barn som växer upp i gröna miljöer 
har bättre kognitiv förmåga i form av bättre arbetsminne och uppmärksamhet.

Vegetationen på gården ska vara rumsbildande och tålig för slitage samtidigt som den skapar sol- och 
skuggförhållanden. Detta ska ställas i relation till behovet av fri sikt kring gångstråk och öppna ytor. 

För att skapa hållbara och trygga skolgårdar som upplevs som en god utemiljö behöver växtmaterialet 
få en god etablering och skötsel. Vid val av vegetation ska hänsyn tas till årstidsväxlingar. Inga giftiga 
eller starkt allergiframkallande växter/bär ska förekomma Den befintliga terräng och vegetation som 
finns på skolgården ska i största mån bevaras. Pinnar, kottar och annat löst material ute i naturen ska 
kunna användas vid lek och undervisning. All växtlighet är i behov av goda markförhållanden och 
att man inte kan gå genvägar med etableringen av markmaterialet. 

Exempel på lämpligt växtmaterial utifrån zon och funktion finns i checklistan längst bak i dokumentet. 

6. Belysning
Väl planerad belysning skapar vackra miljöer och talar om för oss hur en plats är utformad, hur vi kan 
röra oss och hur den kan användas. Belysningen, och även mörkret planeras genom att göra en analys 
av platsen, dess utformning och hur den ska användas. På skolgården ska det finnas tydligt ljussatta 
stråk där man signalerar att människor ska röra sig. Mötesplatser, lekplatser och aktivitetsplatser bör 
omringas av lekfull belysning i form av t ex strålkastare från mast eller integrerad belysning. Plats för 
parkering, hämtning/ lämning ska vara väl upplysta. 



Varje ljuspunkt skall vara noga dimensionerad och övervägd. Att utan tanke ljussätta kan i värsta fall 
göra platsen mer otrygg. En bländande armatur försämrar mörkerseendet och för stora kontraster 
mellan ljus och skugga kan få omgivningen att upplevas som mörk och hotande.  Det är därför ett 
krav att belysningen planeras av en ljusdesigner.

På utvalda delar av gården (exempelvis vid aktivitetsytor samt gångvägar) ska det finnas möjlighet till 
rörelsestyrd/tidsstyrd belysning. 

Aspekter som ökar känslan av trygghet kopplad till belysning.

 ❑ Närvaro av andra människor. (Väl planerad belysning)

 ❑ Överblickbarhet och orienterbarhet 

 ❑ Att kunna se/avläsa människors ansikte

 ❑ Bra mörkerseende- ingen bländning eller för skarpa kontraster mellan ljus och mörker

 ❑ God färgåtergivning

 ❑ Ljusa vertikala ytor (då de vertikala ytorna utgör en större del av synfältet)

 ❑ Hel och fungerande belysning

7. Samlingsplatser 
Samlingsplatserna ska vara av olika karaktär, på olika områden av gården och tillgänglighetanpassade. 
De ska kunna användas för såväl undervisning och fysiska aktiviteter som avkoppling, mer rofyllda 
aktiviteter och traditionella sammanhang. Äldre barns utomhusvistelse bygger till stor del på att det 
finns attraktiva samlingsplatser dit de kan känna samhörighet. De behöver traditionella platser som 
exempelvis bänkar, trappor och träddäck. 

Yta för teater, konst, dans eller annan estetisk verksamhet bör finnas och kunna anpassas för temporära 
aktiviteter samt en scen eller likande för uppträdande. Den bör täckas av ett tak.

8. Rekreationsyta
På skolgården bör det finnas ett flertal lugnare platser där det ges möjlighet till rekreation.

Rekreationsplatserna omringas med fördel av genomsiktlig växtlighet för att minska risken för mobbing, 
otrygghet eller att det ska bli ett olämpligt tillhåll.

9. Gångvägar 
Gångvägarna på skolgården ska vara logiska och binda samma olika platser på ett naturligt och tydligt 
sätt. De ska vara utmärkta med kontraster mot övriga marken. Underlaget ska vara jämt, fast och inte 
bli halt vid regn. Gångvägen, och därmed tillgängligheten ska finnas ända fram till aktivitetsplatsen. 

10. Kalkylerat risktagande 
Risk och utmaning är enligt forskning en central del i barns utveckling. Barn behöver få lära sig 
att bedöma risker. Skolgården ska erbjuda aktiviteter där barnen under säkra omständigheter kan 
utmanas, ta risker och därmed utvecklas både psykosocialt och fysiskt. Detta görs genom aktiviteter 
som exempelvis innebär att de utforskar höjder, upplever hög fart och utforskar sina gränser för vad 
som är utmanande. 

11. Säkerhetsaspekter
För att skapa säkra och attraktiva gårdar ska det tas i beaktning att placering av lekredskap påverkar 
både säkerhet och flödet kring redskapen. Exempelvis placeras gungställningar med fördel i ett hörn 
eller på en yta som inte lockar till passage och vid placering av rutschkana undviks söderläge då den 
blir varm. Cykelväg, skydd/staket runt gungor och väl tilltagna ytor runt lekredskapen är att föredra. 
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För att minska risken för skador ska det finnas stötdämpande underlag vid de redskap som används för 
klättring och gungning. Lekplatsstandarden SS-EN 1176 (lekutrustning) och 1177 (fallskyddsunderlag) 
reglerar krav på fallskyddsunderlag och hur stora fallskyddzonerna ska vara.

Dessa säkerhetsaspekter är de minimikrav som bör följas. Utöver detta ska Boverkets och leverantörernas 
regelverk följas. 

12. Trafik
Trafiksäkerheten är den centrala utgångspunkten vid planering av trafiken runt skolgården. Trafik inne 
på gården ska endast förekomma vid undantagsfall och det ska inte finnas möjlighet till genomfart. Yta 
för varuleveranser ska i så stor mån som möjligt läggas i anslutning till den ”normala” trafikutformningen. 
Varuintagen bör därmed företrädesvis placeras på ytterväggen till byggnaden.  

Bilparkering och plats för hämtning/ lämning ska vara belägna på säkra platser som innebär att de 
inte kommer i konflikt med cykel- och gångstråk. 

Cykelparkering och parkering för funktionsnedsatta bör placeras väl synligt där det är naturligt att 
man anländer till skolgården. Gärna intill fastigheten men utanför friytan. I den mån det går ska det 
finnas möjlighet att låsa fast cykel i både ram och däck. Om cykelparkeringen täcks av tak ska det 
inte förekomma några väggar, för ökad möjlighet till insyn. 

Busshållplatser ska vara väl synliga och upplysta. Vägen ska kunna passeras på ett säkert sätt. Det ska inte 
förkomma buskar, häckar eller skymmande växtlighet i anslutning till hållplatsen.  Timglasutformning 
kan vara ett alternativ för ökad säkerhet.   

13. Skötsel 
Utemiljön ska skötas så att den ger ett välvårdat och trivsamt intryck. Ytorna ska vara rena från skräp 
och ogräs. Löv, kvistar och annat organiskt material skall i möjligaste mån lämnas kvar om det inte 
innebär estetiska eller andra olägenheter. Tillsyn ska genomföras kontinuerligt så att brister och fel 
upptäcks inom rimlig tid för åtgärdande samt på ett sätt som motverkar skadegörelse och klotter. 
Buskar och häckar får inte skymma sikten för trafikanter eller utgöra annan typ av hinder. De får 
heller inte skymma skyltar, belysning, signaler etc. eller hindra utblick från lägenheter. 
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Checklista
1. Barnens perspektiv 

 ❑ Har barn fått tycka till och fått vara med vid utformning av skolgården och på vilket sätt?

 ❑ Har barns åsikter tagits tillvara?

 ❑ Innebär arbetet med skolgården att barns bästa sätts i främsta rummet?

 ❑ Har särskild hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars 
behov?

 2. Jämställda skolgårdar

 ❑ Finns det platser där man kan vara on stage, off stage och back stage?

 ❑ Finns det multifunktionella aktivitetsytor?

 ❑ Finns det väl tilltagna vegetationsytor?

 ❑ Används könsneutrala skyltar, bilder och figurer?

 3. Tillgänglighet 

 ❑ Finns det multifunktionella lekplatser?

 ❑ Är det god orienterbarhet till, inom och från platser?

 ❑ Innebär vissa områden på gården stor förutsägbarhet?

 4. Friyta 

 ❑ Är friytan minst 20 kvm/elev i förskolan och åk 1–6? 

 ❑ Är ytan placerad utifrån följande rekommendationer?

 ❍ Friyta bör placeras i direkt anslutning till förskolan och skolan åk 1-6 

 ❍ Friyta bör placeras i direkt anslutning eller nära anslutning för skolan åk 7-9 och eleverna 
bör självständigt kunna ta sig mellan skola och friyta. 

 ❍ Friyta för gymnasieelever ska placera på att sätt som är rimligt med hänsyn till elevernas 
och verksamhetens behov. 

 5. Zonindelning av skolgården

 ❑ Finns det en trygg zon?

 ❑ Finns det en dynamisk zon?

 ❑ Finns det en vild zon?

 6. Vegetation 

 ❑ Är växtmaterial anpassat efter zon och funktion?

 ❑ Är det god balans mellan vegetation och hårda material?

 ❑ Finns det goda skuggförhållanden?

Exempel på växtmaterial utifrån zon och funktion:
Trygga zonen 

Lägre buskar:
 – Småbladig krypoxbär, Cotoneaster radicans (marktäckande)

 – Måbär, Ribes alpinum (blommande)

 – Lagerhägg, Prunus Laurocerasus (vintergrön)
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Perenner:
 – Gräslök, Allium syaneum (ätbar)

 – Näva, Geranium Roxanne (blommande, marktäckande)

 – Lungört, Pulmanavia saccharata (blommande, marktäckande)

 – Lavendel, Lavendula Hitcode (blommande, doftande)

Dynamiska zonen /Vilda zonen 
Högre buskar:
 – Syren, Syringa vulgaris (Vackert för ögat, labyrint, koja, stort lekvärde)

 – Ungersk syren, Syringa Josicaia (Vackert för ögat, labyrint, koja, stort lekvärde)

 – Fjärilsbuske , Budleia davidi (Vackert för ögat, drar till sig fjärilar) 

 – Dvärgrödvide, Salix purpurea ’Nana’ (labyrint, koja, stort lekvärde)

Träd: 
 – Hängbjörk, Betula pendula ’Tristis’ (koja, klätterträd, stort lekvärde)

 – Robinia, Robinia pseudoacacia (beskuggning)

 – Ek, Quercus rubra (beskuggning, vackra löv)

 – Tårpil, Salix x sepulcralis ’Chrysocoma’ (koja, klätterträd, stort lekvärde)

 – Prydnadskösrbär, Prunus ’Umineko’ (vackert för ögat)

 – Skogslönn, Acer platanoides (beskuggning, klätterträd, vackra löv)

 – Kaukasisk vingnöt, Pterocarya fraxinifolia fk Uppsala E (beskuggning, spännande form)

 – Katsura, Cercidiphyllum japonicum. (doft, spännande form, vackra löv)

7. Belysning

 ❑ Är belysningen planerad efter funktion och utifrån specifikt område på gården?

 ❑ Är belysning planerad av ljusdesigner?

8. Samlingsplatser

 ❑ Finns det samlingsplatser av olika karaktär?

 ❑ Finns det samlingsplatser på olika områden? 

9. Rekreationsyta

 ❑ Finns det ytor med goda skuggförhållanden?

 ❑ Har det undvikits dolda platser?

10. Gångvägar

 ❑ Är gångvägarna logiska och sammanbindande?

 ❑ Är underlaget jämnt och fast?

 ❑ Har det undvikits underlag som blir halt vid vått väglag?

11. Kalkylerat risktagande

 ❑ Erbjuds aktiviteter som fokuserar på barns riskbedömning?
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12. Säkerhetsaspekter

 ❑ Har flöde och säkerhet tagits i beaktning vid placering av redskap? 

 ❑ Finns det stötdämpande underlag vid redskap för klättring och gungning?

 ❑ Är gränsområdet runt skolgården tydligt markerat? 

13. Trafik 

 ❑ Är ytorna för varuleverans trafiksäkra? 

 ❑ Har det undvikits möjlighet till genomfart på gården?

 ❑ Är ytorna för lämning/ hämtning trafiksäkra? 

 ❑ Är cykelparkering och parkering för funktionshindrade väl synlig? 

 ❑ Finns det möjlighet till fastlåsning av cykel? 

14. Skötsel 

 ❑ Ger gården ett välvårdat och trivsamt intryck?

 ❑ Genomföras kontinuerlig tillsyn?

 ❑ Har det undvikits att buskage och häckar utgör skymd sikt eller hinder för trafikanter?

 ❑ Har det undvikits att buskage eller häckar skymmer skyltar och belysning? 

 ❑ Är gångvägarna fria från lokala sättningar och ojämnheter? 
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Redovisning av Brottsförebyggande Rådets arbete 

(BRÅ) 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Redovisning av Brottsförebyggande 

rådets arbete 2019 och översänder det till Kommunstyrelsen för kännedom.         

Sammanfattning  

Brottsförebyggande rådet har under 2019 arbetat enligt de prioriteringar som 

anges i Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås och enligt den struktur som ”Säker 

och trygg kommun” anger. Samverkansöverenskommelsen ska revideras inför 

2021 och ”Säker och tryggstrukturen” ska utvärderas under 2020. 

Under året har en trygghetmätning för hela staden genomförts, resultatet finns 

tillgängligt i sin helhet och uppdelat på kön på stadens webbsida. 

Trygghetsskapande insatser i den fysiska miljön har fortsatt och två nya rutiner 

har tagits fram, avseende trygghetsvadringar samt trygga skolgårdar.  

EST (effektiv samordning för trygghet) har i samverkan med polisen och AB 

Bostäder utökats till att även omfatta Norrby. Medborgarlöftet som är löfte 

signerat av polisen, staden och Ab Bostäder gäller 2019-2020 och avser 

trygghetsstärkande insatser på Norrby.  

Samverkan kring barn och unga har utifrån identifierade behov förstärkts, både 

kring barn och unga i riskzon och för att bygga stödjande miljöer kring barn 

och unga utifrån lokala behov och förutsättningar.       

Ärendet i sin helhet 

Brottsförebyggande rådet 
Brottsförebyggande rådet i Borås har sedan januari 2017 verkat inom ramen för 
den övergripande strukturen ”En säker och trygg kommun”. Fritids- och 
folkhälsonämnden är sammankallande för Brå. Brå har en central roll i att följa 
upp och se till att arbetet bedrivs enligt samverkans-överenskommelsen mellan 
Borås Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås (bilaga 1).  
 
Forumet syftar till att identifiera behov, göra prioriteringar, initiera olika 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser och åtgärder samt utveckla 
samverkan inom området. Det har också till uppgift att ”hålla ihop” det totala 
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet i Borås Stad. Brå har under 
2019 sammanträtt fyra gånger. Deltagande i Brå är verksamhetschefer eller 
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motsvarande från: FOF, GRF, GUVF, IFO, FF, TEK, LFF, SOF, ALF, VÄF, 
KUF, CKS, AB Bostäder, Polisen och SÄRF.  
 
I enlighet med organisationen ”Säker och trygg kommun” (bilaga 2) finns fem 
stycken samverkansgrupper kopplade till Brå. Dessa ansvarar för samverkan 
med berörda aktörer och är kanalen gentemot invånarna. Samverkansgrupperna 
verkar inom följande områden: 
 
Samverkansområde   Ansvarig nämnd 
Trygga fysiska miljöer   Tekniska nämnden  
Lokalt inflytande  Fritids- och folkhälsonämnden 
Arbete och utbildning  Arbetslivsnämnden 
Säker och trygg vård och omsorg Vård- och äldrenämnden 
Barn och unga i riskzon  Individ och familjeomsorgsnämnden 
 
Under 2020 kommer en utvärdering av hela ”Säker och trygg- strukturen” att 
genomföras. En enkät kommer gå ut till samtliga deltagande i de olika 
samverkansformerna och tillfälle till dialog kommer ges i olika sammanhang.  
 

Nationellt och regionalt arbete  
Regeringen lanserade i början av 2017 skrivelsen ”Tillsammans mot brott – ett 
nationellt brottsförebyggande program”. I skrivelsen anges att kunskapen om 
brottsprevention ska öka och samverkan utvecklas. Konkreta åtgärder ska 
bygga på både social och situationell brottsprevention. Länsstyrelsen i Västra 
Götaland har två brottsförebyggande samordnare, vilka ska arbeta för att stötta 
kommunerna i det brottsförebyggande arbetet, utifrån den nationella avsikten.  
Under året har representanter från staden deltagit i en utbildning arrangerad av 
Länsstyrelsen. Utbildningen syftar till att stärka det kunskapsbaserade arbetet 
och en fördjupning avseende förebyggande arbete i samverkan vid kritiska 
datum har genomförts. Rapporten bifogas (bilaga 3).  
 
Samverkansöverenskommelsen 2018-2020 
I februari 2018 undertecknades samverkansöverenskommelsen mellan Borås 
Stad och Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås. 
Samverkansöverenskommelsen anger inriktning av det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet 2018-2020. Följande fokusområden är prioriterade: 
 

- förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon 
för problemutveckling och kriminalitet och/eller radikalisering som 
leder till våldsbejakad extremism 

- skapa trygga offentliga miljöer 
- gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst  

 

Samverkansöverenskommelsen anger hur arbetet fördelas mellan Borås Stad 
och Polisen samt vilka åtaganden respektive part har åtagit sig under 
avtalsperioden. Under 2020 kommer samverkansöverenskommelsen att 
revideras inför den nya avtalsperioden 2021-2023. 
 

Verksamhet 2019 
 
Trygghetsmätning 
Under 2019 genomfördes en trygghetsmätning över hela staden, uppdelad på 
16 geografiska områden. Resultatet har jämförts med tidigare år och 
presenterats för berörda tjänstemän och politiker. Mätningen visar på fortsatt 
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stora skillnader i den upplevda tryggheten mellan boende på olika områdena 
och främst mellan områden med många hyresrätter kontra områden där 
villabebyggelse dominerar. Dels är områdenas strukturer olika men också 
faktorer såsom utbildningsnivå, inkomst och förvärvsfrekvens varierar mellan 
områdena.  
 
Det är fortsatt skillnad mellan könen avseende den upplevda tryggheten, där 
kvinnor upplever sig mer otrygga och har också förändrat sitt beteende i större 
omfattning än män, till följd av den upplevda oron. Äldre oroar sig mer än 
yngre, trots att yngre är mer utsatta än män. Trygghetsmätningen finns att läsa i 
sin helhet på stadens webb. 
 
Trygga miljöer  
Under året har trygghetsskapande åtgärder i offentliga miljöer genomförts. 
Främst avser de fysiska åtgärder på offentliga platser, parker, torg och i 
gatumiljöer. Tre trygghetsvandringar har genomförts, på Sjöbo, Viskafors och 
Fristad. Rutiner för stadens trygghetsvandringar har arbetats fram av berörda 
parter. Rutinen bifogas (bilaga 4). I samarbete med ortsråden har fokus varit på 
att förbättra trafiksituationen i serviceorterna.  
 
Inför sommartorsdagarna samverkade fältgruppen, stadsdelsvärdarna och 
polisen för att öka tryggheten i Centrum på kvällstid. I kombination med ökad 
vuxennärvaro på bussar och i staden samt med fysiska åtgärder, i samverkan 
mellan staden och näringslivet, förbättrades situationen i centrum sommaren 
2019. Arbetet ska utvecklas vidare i samverkan med berörda parter, avseende 
”kritiska datum” under hela året. 
 
Ett arbete för att starta upp kameraövervakning på Norrby, Hässleholmen och 
Hulta pågår, vilket initierades av Polisen med hjälp av AB Bostäder. Arbetet har 
fördröjts och kamerorna förväntas vara i drift först under 2020. 
 
Rutiner, med tillhörande checklista, för hur vi bygger säkrare och tryggare 
skolgårdar har tagits fram i samverkan mellan FOF, LFF, CKS och GRF (bilaga 
5).  
 
Grannsamverkan är en trygghetsskapande metod som vuxit de senaste åren och 
innefattar numera drygt 3000 hushåll, spridda över hela kommunen. Det är 
främst villaområden som är anslutna men även flertalet radhus och 
bostadsrättsföreningar. Metoden syftar till att arbeta med både situationell- och 
social brottsprevention. Polisen ansvarar för arbetet men genom samarbete och 
samfinansiering har två större informationstillfällen genomförts under året.  
 
Lokal samverkan 
För att skapa samverkan lokalt på geografiskt avgränsade områden verkar 
nätverksgrupper för barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd – 
landsbygdsutveckling. Totalt pågår ett omfattande arbete med 20 st. lokala 
nätverk-/samverkansgrupper som är aktiva. Mer info: 
www.boras.se/lokalsamverkan Arbetet med lokal samverkan är tillika 
samarbetsuppdraget för Fritids- och folkhälsonämnden.  
 
Barn och unga  
Utifrån revisionens rapport och identifierade behov inom Brå har berörda 
verksamhetschefer träffats i syfte att identifiera samverkansområden kring barn 

http://www.boras.se/lokalsamverkan
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och unga. Gruppen avses dels att fungera som en styrgrupp för nätverken barn 
och unga 10-16 år, men ska även verka för bättre samverkan för barn och unga 
i riskzon samt arbeta mer förebyggande och skapa stödjande miljöer för barn 
och unga. Gruppen ska även fungera som en referensgrupp i arbetet med Borås 
– en stad som håller ihop, så att befintliga strukturer tas tillvara och att 
insatserna kompletterar varandra.   
 
Ett samarbete med gymnasiechefer inleddes för att stärka arbetet kring kritiska 
datum. Gymnasiecheferna har tillsammans med FOF, IFO och Polisen tagit 
fram förslag på hur insatser kring kritiska datum kan stärkas genom tydligare 
samverkan och utveckling av redan rådande insatser.  
 
Mellan oktober 2018 och oktober 2019 initierade 14 stycken SSPF-ärenden. 
Det är en förhållandevis låg siffra men SSPF är en form av samlad individuell 
plan (SIP), och totalt under 2019 genomfördes 240 möten gällande SIP. 
Merparten av dessa möten avser pojkar. Skolan och IFO står för drygt 60 
procent av initiativen.  
 
 
Trygg och säker vård- och omsorg 
VÄF har startat upp ett lokalt forum för att stärka det brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbetet för äldre samt personer med funktionshinder. 
Samverkan sker med berörda förvaltningar i staden (SOF, FOF, ALF, CKS), 
polisen och målgruppen genom representation från pensionärsföreningar.   
 
En arbetsgrupp med representanter från FOF, VÄF, Nykterhetsförbundet och 
studieförbundet NBV har anordnat en temadag för både yrkesverksamma och 
allmänheten i syfte att öka kunskapen om riskkonsumtion bland äldre.  
 
Arbete och utbildning 
Stadsdelsvärdarnas arbete pågår på Hässleholmen, Hulta, Norrby och Sjöbo. 
De arbetar operativt på områdena och är en länk mellan kommunen och 
invånarna. De hjälper till med konkreta trygghetsfrämjande insatser, bland 
annat på skolorna, skolskjutsarna, medverkar mot nedskräpning med mera. De 
rör sig i områdena på olika tider och får på så vis till sig information som annars 
är svårt att få. Under 2019 har organisationen för verksamheten permanentats 
och stadsdelsvärdarna har utökat sina arbetstider till att även omfatta kvällar 
och helger.  
 
Effektiv samverkan för trygghet – EST 
Under hösten 2019 har EST införts även på Norrby. Metoden bygger på en 
trepartssamverkan mellan staden, AB Bostäder och polisen. I staden är det 
FOF och CKS som håller ihop arbetet, men är beroende av berörda 
förvaltningars engagemang, IFO, SOF, VÄF, GRF och FF samt att löpande 
dialoger förs med TEK och LFF.  
 
Ett digitalt verktyg som heter Embrace har köpts in, vilket avser att underlätta 
inrapporteringen samt visualisera händelserna på karta och därmed kunna få en 
bättre överblick och hjälp i analys och insatser.  
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Medborgarlöfte 
Medborgarlöftet 2019 undertecknade av Polisen, Borås Stad och AB Bostäder. 

Det syftade till att särskilt fokusera på extra trygghetsskapande aktiviteter och 

insatser på Norrby. Polisen ansvarar för utvärderingen och revidering av 

medborgarmötet. 

Beslutsunderlag 

1. Bilaga 1 - Samverkansöverenskommelsen mellan Borås Stad och 

Polismyndigheten, lokalpolisområde Borås.  

2. Bilaga 2 - Säker och trygg kommun – struktur.   

3. Bilaga 3 - Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i Borås.   

4. Bilaga 4 - Rutiner för trygghetsvandringar.  

5. Bilaga 5 - Rutiner för trygga skolgårdar.                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och 

att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem. 

Granskningen ska verifiera att; 

 verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv 

 den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är tillförlitlig 

 tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs 

Riskanalysen är viktig för att kartlägga nämndens största riskområden. Varje nämnd ansvarar för sin riskanalys, interna kontroll genomförande och 

uppföljning av denna. 

Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern 

kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen 

mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken 

bedöms vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år. Väljer man att bortse från detta så ska detta kommenteras. Nämnden 

kan även välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning. 

Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga, 

minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras. 

Planen delas likt risk- och väsentlighetsanalysen in i fyra områden; ekonomi, styrning och ledning, personal och egen verksamhet. 

Efter att ha kartlagt, prioriterat och tagit fram planen för intern kontroll ska granskningen genomföras och möjligheter till förbättring identifieras. 

Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar. Att identifiera risker och aktivt finna förbättringsområden för att förebygga framtida 

avvikelser och minska riskerna för att fel uppstår gör att vi, så långt det är möjligt, uppnår följande mål som också nämndes inledningsvis; 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 

 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 

 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer m.m 

 

Nämndens sammanfattade uppföljning görs årligen. 
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2 Uppföljning Intern kontrollplan 

2.1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Delegation Att delegationsordningen efterlevs. 
 
Stickprov 10 ärenden. Kontroll av  att det inte är fel 
person som fattar beslut i ärenden där personen har 
behörighet/delegation. Kontroll av att beslut på 
delegation kommer till nämndens kännedom. 

Vi har genomfört 10 stickprov vid olika tillfällen på året. 
I alla fall följdes delegationsordningen. Den allmänna 
upplevelsen är att delegationsordningen efterlevs väl 
och att det finns en rutin som säkerställer detta. 
Delegationsordningen ses över årligen i nämnden.  

 

 

 

Mål och uppdrag Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och 
styrdokument och uppföljningen av dessa 
 
Kontrollera hur förvaltningen arbetar med tilldelade 
mål och uppdrag, och hur detta arbete redovisas och 
följs upp. 

Uppföljning av mål och uppdrag är ett kontinuerligt och 
löpande arbete under året. I samband med stadens 
arbete med tillitsresan har frågorna om styrning, 
ledning och uppföljning fått mer fokus i förvaltningen. 
Under 2019 har ett arbete påbörjats för att stärka 
cheferna och medarbetarnas förståelse för nämndens 
uppdrag - att bidra till en jämlik hälsa och erbjuda en 
meningsfull fritid för alla invånare. Utbildningar för 
samtliga medarbetare har anordnats i syfte att öka 
kunskapen om uppdragen och synliggöra vikten av 
respektive verksamhet och varje enskild medarbetares 
insats. Vi har börjat arbetet med att skapa en 
analysmodell, och förvaltningsledningen har börjat 
använda Stratsys  som planerings- och 
uppföljningsverktyg i större utsträckning. Arbetet avses 
att fortsätta och förstärkas under 2020 och integreras i 
förvaltningens tillitsresa. 
 

Kontinuerlig uppföljning 

Ledningsgruppen följer upp arbetet 
kontinuerligt. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Kunskap kring verksamhetssystem 
 
Information och stöd i användningen av Stratsys som 
planerings- och uppföljningsverktyg och Canea som 
processverktyg. 

I samband med stadens arbete med tillitsresan har 
frågorna om styrning, ledning och uppföljning fått mer 
fokus i förvaltningen. Detta har också bidragit till att 
användningsområdet för Stratsys som planerings- och 
uppföljningsverktyg har fått tillfälle att reflekteras om 
på flera nivåer. De olika modulerna har visats och gått 
igenom vid ett antal olika tillfällen. Under året har vi 
börjat bygga en struktur och systematik i hur Stratsys 
ska användas på förvaltningsnivå. Ett arbete har också 
gjort för att rensa systemet på gammal information och 
anpassa till de organisationsförändringar som har 
gjorts sedan 2017. Målet är att skapa en tydlighet i vad 
som förväntas av cheferna då detta har varit ett 
utvecklingsområde. 
Arbetet fortsätter under kommande år, och följs upp av 
ledningsgruppen i samband med målarbetet. 
Canea är ett bra stödverktyg för ett processorienterat 
arbetssätt, och ett sätt att dokumentera och samla 
rutiner. Det kräver tid, resurser och fokus att gå in i ett 
nytt system. Då förvaltningen har ett fokus kring 
styrning, ledning och uppföljning för tillfället ser vi att 
det är prioriterat att få en bra struktur i Stratsys till att 
börja med. 
Vi håller dock kunskapen om Canea vid liv och tänker 
oss ett förvaltningsövergripande arbete i detta längre 
fram. 

 

 

Hantering av 
personuppgifter 

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen 
 
Kontroll av att information i verksamhetssystemen 
uppfyller kraven enligt dataskyddslagen 

Vi har en kontinuerlig översyn av förvaltningens 
personuppgiftsbehandlingar i DraftIT. Vi har 
kontinuerlig översyn av förvaltningens 
verksamhetssystem i Klassa. Det samordnande och 
stödjande ansvaret i det löpande arbetet har 
förvaltningens IT-ansvarig tillsammans med berörda 
inom respektive verksamhetsområde. 

 

Genomgång rutin 

En genomgång av hantering av 
personuppgifter inom förvaltningen 
och till föreningar 
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2.2 Personal 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Arbetsmiljö Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga 
 
Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga efter 
förändringarna som har gjorts tidigare år. 

Förvaltningens lokaler följs upp årligen i den fysiska 
skyddsronden på respektive arbetsplats. En del 
punkter lyfts till FSG för vidare hantering då som 
exempelvis ljudvolym i våra lokaler. Flytten som 
skedde av en del administrativ personal från 
Sturegatan 38 till klusterhuset på Sturegatan 28 har 
fallit väl ut men det är fortfarande trångt i lokalerna på  
Sturegatan 38. 

 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

Effekter i verksamheten på grund av de ändrade 
förutsättningarna 
 
Analys av hur verksamheten påverkas i avseende till 
personalresurser, uppdragets karaktär och 
tillgängligheten för barn och unga 

Verksamheterna är under ständig utveckling efter de 
behov som uppstår och en ökad samverkan görs även 
med andra aktörer. En översyn av verksamheten för 
att belysa tillgänglighet påbörjades 2017 och har 
avslutats 2019. Detta har blivit ett löpande arbete att 
göra en översyn av öppettider och samverkan med 
civilsamhället. De förändringar som har gjort 2019 
redovisas här. Verksamheten på Hestra Midgård har 
stängts och under hela 2019 har Byttorps IF bedrivit 
öppen ungdomsverksamhet i sina klubblokaler, 
samma gjordes av Hestra IF under våren 2019. Sedan 
många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan 
grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i Borås 
Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har 
sitt arbete förlagt till skolan. Mötesplatserna är 
tillgängliga för alla invånare i Borås. Med folkhälsa 
som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Under 2019 
fanns fem mötesplatser inom detta ansvarsområde: 
Norrbyhuset, Mötesplats Hässleholmen som flyttade in 
i det nyrenoverade Hässleshuset september 2019, 
Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo och Mötesplats 
Kristineberg. Mötesplats Sjöbos lokaler har renoverats 
och därmed varit stängt under delar av hösten. Vi att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i närområdet 
när det gäller trygghetsskapande åtgärder och 
invånarnas rätt till kommunal service 
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2.3 Ekonomi 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Leverantörsfakturor Fakturahanteringen 
 
Kontroll av förbättringsarbetet kring 
fakturahanteringen. 

Under 2019 ser vi effekterna utav de insatserna vi 
vidtagit i slutet av 2018. Framförallt handlar det om det 
löpande arbetet med att kontrollera och bevaka 
betalningar av de fakturor som inkommer till 
förvaltningen. Andra viktiga saker som påverkar det 
löpande arbetet i positiv riktning är ett förbättrat 
samarbete där vi hjälper varandra i arbetstoppar men 
också att vi lär av varandra. Detta minskar också 
sårbarheten ibland oss. Precis som föregående år bör 
det förtydligas att avgifterna vi betalar är minimala i 
jämförelse med det antal fakturor som administreras i 
våra flöden och har varit så över tid. Det kan dock 
konstateras att avgifterna för inkassotjänster, 
dröjsmålsräntor och påminnelser har minskat med 2/3 
-delar i jämförelse med 2018. Under 2019 är den totala 
kostanden för denna typ av avgifter 8,5 tkr, varav den 
största delen är kostnader för inkassotjänster. 

 

Upphandling Att Borås Stads regler för direktupphandling följs 
 
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar. 
Kommunicera gällande regler och förhållningssätt. 

I Borås Stad finns fastställda regler och rutiner för hur 
LOU, lagen om offentlig upphandling ska följas. Däri 
framgår vilka beloppsgränser som gäller vid 
upphandling. På förvaltningen finns en kontaktperson 
vid upphandling som vid behov stöttar för att ta fram 
kravspecifikationer eller genomföra 
direktupphandlingar. Verksamheten följer även de 
ramavtal som finns. Större delen av upphandlingarna 
sker inom förenings- och anläggningsverksamheten 
där också förvaltningens kontaktperson finns.  Ett 
förbättringsområde som identifierats är att sprida 
kunskap till de andra verksamheterna kring rutiner och 
vilket stöd man kan få genom kontaktpersonen. 

Sprida kunskap 

Sprida kunskap om rutiner samt vilket 
stöd som finns inom förvaltningen 
genom kontaktpersonen. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 
 
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt 
kontroll av befintlig rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Utifrån den övergripande översyn som gjorts finns, 
precis som föregående år, en uppfattning om att 
upphandlade leverantörer används till största del, i alla 
fall finns den ambitionen hos majoriteten av alla 
beställare. I de fall där tveksamheter finns kontaktas 
Koncerninköp för att få ett förtydligande om vilka avtal 
som gäller. 
Vi har ännu inte hunnit börja använda oss av det 
analysverktyg som koncerninköp administrerar. Vår 
förhoppning är att hinna anpassa detta till 
förvaltningens verksamheter under 2020 och samtidigt 
ta det i burk för att kunna göra bra analyser inom 
området. 
Många upplever ibland att det är svårt att veta vilka 
ramavtal som gäller för en enskild vara som inte kan 
göras via e-handel, ramavtalsdatabasen upplevs vara 
svår att söka i. Många upplever också att den 
utbildning som koncerninköp ansvarar för och som alla 
nya e-handelsbeställare måste genomföra inte alltid 
uppfyller de förväntningar som finns. Hade varit bra 
med olika typer av utbildningsinsatser för de som ska 
beställa, både lärdom om hur systemet är uppbyggt 
men också allmän information om ramavtal och hur 
man finner upphandlade leverantörer med mera. 
Kanske också i det nya analysverktyget. 
 
 
 
 

Lägga grunderna för användandet 
av nytt analysverktyg 

Inhämta kunskap och lägga 
grunderna för att kunna börja använda 
det nya analysverktyg som framöver 
kommer att finnas till förfogande. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Inbetalningar Kontroll av de administrativa processerna kring 
hantering av swish 
 
Kartlägga de administrativa processerna kring 
hanteringen. Säkerställa rutiner för hanteringen på de 
enheter som hanterar swish. Jämföra de 
administrativa kostnaderna i förhållande till de som 
kommer in 

Det finns en administrativ hantering av swish både för 
den enskilda enheten som erbjuder swish till sina 
”kunder” men också för ekonomienheten. Oavsett 
betalningsmetod ska det dagligen göras en 
kassaavstämning och en redovisning ska 
sammanställas för att specificera de intäkter som 
inkommit till enheten. Detta för att identifiera vad det är 
för typ av försäljning som har gjorts för att rätt 
momssats ska redovisas. Vi kan konstatera att 
kasaredovisningarna ser olika ut och att det finns en 
del oklarheter kopplat till de intäkter som inkommer. Vi 
behöver exempelvis säkerställa att man kontrollerar de 
intäkter som kommer in via swish dagligen och att en 
avstämning görs mot det som slagits in i kassan. Vi 
behöver också säkerställa att all försäljning som görs 
slås in i kassan och att rätt momssats registreras. 
Under 2020 behöver vi fokusera på att säkra upp 
intäktsredovisningen, från kassaavstämning till 
arkivering av underlag, kopplat till försäljning av varor 
och tjänster på respektive enhet oavsett 
betalningsmetod. Till en början kommer förvaltningens 
ekonomiadministratör besöka enheterna ute i vår 
verksamhet för att samtala om rutiner kopplat till 
kassaredovisningen men också lyssna in behov och 
önskemål från enheterna. En manual över den dagliga 
kassarutinen kommer att tas fram som ett stödmaterial 
till berörda. 
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2.4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Säkerhet och trygghet Kontroll av säkerhetsrutiner 
 
Kontroll av säkerhetsrutiner. 

Rutinerna uppdateras kontinuerligt kring hot och våld. 
Syftet är att skapa trygga mötesplatser där alla ska 
känna sig välkomna genom att förebygga det lindriga 
våldet. Ett exempel är Brygghuset där man gått 
igenom risker som kan uppstå vid t ex bråk och hur 
man ska hantera dessa. Riskerna bedömdes i en 
riskmatris med olika skalor. Samverkan sker också 
med CKS i Borås Stad där alla enheter har en 
kontaktperson. Vi arbetar även med att ta fram en 
gemensam rutin kring hur vi anmäler till Socialtjänst 
eller Polis. Vi har arbetat med våldsprevention genom 
projektet ”En kommun fri från våld”. Samtliga 
medarbetare inom de öppna ungdomsverksamheterna 
och på mötesplatserna är utbildade i våldsprevention. 

 

Mål och uppdrag Statistik kring könsfördelning 
 
Registrering och uppföljning av statistik kring 
könsfördelning i verksamheterna. 

Verksamheterna arbetar löpande med att följa upp 
statistik kring könsfördelning och med metoder och 
kunskap för att uppnå en jämn fördelning av resurser 
till ungas fritid kopplat till ett jämställdhets- och 
mångfaldsperspektiv. Inom förvaltningen finns en 
medvetenhet kring de utmaningar som finns i 
verksamheten och kommer belysa dessa frågor även 
fortsättningsvis. Utfallet varierar mellan de olika 
enheterna. Flera enheter har förbättrat sina siffror och 
ligger nära nivån för jämn könsfördelning 40%-60%. 
På mötesplatserna uppnår vi målet om jämn 
könsfördelning, och vi närmar oss att uppnå målet 
inom öppen ungdomsverksamhet. 

 

Kunskap kring metoder 
 
Information, spridning och arbete med metoder som 
syftar till att bidra till en jämn fördelning av resurser till 
ungas fritid ur ett jämställdhets-  och 
mångfaldsperspektiv. 

Alla Öppna ungdomsverksamheter och flera 
Mötesplatser arbetar med ett uppföljningssystem 
"Loggboken". Här mäts både kvantitativa och 
kvalitativa mått. Kvantitativt samlas statistik kring 
könsfördelning, unika besökare och antal besök. I det 
kvalitativa arbetet görs dagligen en reflektion av 
personalens insats för att främja trygghet. Inom det 
våldspreventiva arbetet finns det olika delar och 
metoder. Vi genomför systematisk utbildning av 
personalen i syfte att öka trygghet och arbetar med en 
jämnare könsfördelning i verksamheten. Handledning 
och uppföljning sker regelbundet. 
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Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Analys  2019 Åtgärd 

Säkerhet och låssystem Kontroll av låssystem 
 
Kontroll av låssystemen. 

Årligen genomförs löpande kontroller av låssystemen 
på alla våra anläggningar så att våra besökare kan 
känna sig trygga. Vi arbetar med att byta ut de gamla 
låssystemen till digitala så att vi får ett enhetligt digitalt 
system. Detta görs i samarbete med LFF och GRF 
som dels äger vissa lokaler och nyttjar dem. Under 
2019 har Ekarängsskolan och Trandareds 
gymnastiksalar fått digital passage. Det har också 
tagits beslut om att testa en integration av 
bokningssystem och låssystem, detta skapar mer 
ordning, möjlighet att öka säkerheten och en flexibilitet 
som inte funnits tidigare. Samtidigt som nyckelinträde 
byts till digitalt system byts också taggar ut mot kort då 
beslut tagits att alla inträden på sikt ska ske med kort. 
Kort finns i olika nivåer, tex tjänstekort och 
passagekort 2. Det senare används till föreningar och 
privatpersoner som hyr tider i Idrottsanläggningar. 
Tjänstekort kan få utökad behörighet om en anställd 
också ska ha tillträde till en idrottsanläggning under sin 
fritid. 
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Uppföljning av intern kontrollplan 2019 för Fritids- och 

folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den 

interna kontrollplanen 2019 och översända denna till Kommunstyrelsen och 

Stadsrevisionen för kännedom.               

Ärendet i sin helhet 

Fritids och folkhälsonämnden beslutade 2018-08-27 om nämndens interna 

kontrollplan för 2019. Samtliga punkter i planen är avstämda och redovisas i 

nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2019.  

 

Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett planerings- och 

uppföljningsverktyget som Borås Stad använder för bland annat intern kontroll. 

 

Intern kontrollplan 2019 togs fram bara några månader efter framtagning av 

föregående års kontrollplan då Kommunfullmäktige hade beslutat om ändrade 

tider för inrapportering och uppföljning av arbetet med intern kontroll. Detta 

innebär att Fritids- och folkhälsonämndens interna kontrollplaner för 2018 och 

2019 till stor del innehöll samma kontrollmoment.  

 

Intern kontroll är en del i verksamhetsutveckling. Arbete med att identifiera 

risker, genomföra och följa upp kontrollmoment ger en bra grund för att 

identifiera och arbeta med förbättringar i vardagen på verksamhetsnivå. 

Uppföljningen 2019 har genomförts tillsammans med verksamheterna och gett 

möjlighet till fördjupning i de områden som tagits upp. I detta arbete har man 

kunnat identifiera förbättringar som kan göras på verksamhetsnivå. 

 

Arbetet med intern kontroll sprider kunskap om nämndens verksamhet, och 

ökar kännedomen om vilka rutiner och regler som gäller vilket minskar risken 

att fel som kan ge allvarliga konsekvenser uppstår.  

 

I dagsläget är det inte särskilt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga 

konsekvenser för verksamheten. Inom vissa områden kan dock kontrollen och 

kunskapen blir än bättre och fortsatta åtgärder är planerade.                



Borås Stad 
  Sida 
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Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av intern kontrollplan 2019, 2020-02-25                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Stadsrevisionen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. Varje förvaltning ansvarar för att 
ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik över synpunkterna ska minst två 
gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen kommer årligen att följa upp 
synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för 
perioden 1 januari till 31 december 2019, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år (januari-december 2018, 
antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det ökade antalet inkomna synpunkter kan vara 
flera, men den största anledningen ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna 
satsning i att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man skickar in 
felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av våra anläggningar och 
friluftsområden. 

Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala friluftsbad som står för 
de flesta av de inkomna synpunkterna/felanmälningarna. 

2 Antal inkomna synpunkter januari – 

december 2019 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Spår och leder 78 Belysning, klotter bänkar, skadegörelse skyltar (exempel: 
slocknad lampa vid motionsspår) 

Kommunala badplatser 77 Nedskräpning/sophantering, skadegörelse av grillplats 
eller livräddningsutrustning samt trasig brygga (exempel: 
skadegörelse av grillplatser och bryggor) 

Idrottshallar/idrottsplatser 24 Trasig belysning, parkeringar, nedskräpning (exempel: 
avställd bil på idrottsplats) 

Badenheten 17 Öppettider, fotoförbud (exempel: önskemål om tydligare 
skyltar om fotoförbud) 

Mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet 

14 Tillgänglighet och öppettider (exempel: Svårt att ta sig 
fram med rullstol) 

Förvaltningsövergripande 6 Gäller andra aktörer (exempel: café inte öppet på 
Almenäs, synpunkt vidarebefordrad) 

Borås Rent och Snyggt 1 Askkoppar 

   

Totalt för förvaltningen 217  
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått Beröm 2019 Fråga 2019 
Förslag 

2019 
Klagomål 

2019 
Totalt 2019 

Bemötande 0 0 0 11 11 

Fysisk miljö 4 4 16 147 171 

Information 0 3 0 9 12 

Tjänster 0 3 1 7 11 

Totalt 4 10 17 174 205 

205st av synpunkterna var kategoriserade enligt tabellen, 12st är okategoriserade och visas inte i tabellen 

4 Ständiga förbättringar 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har nu i dagarna infört funktionen "felanmälan" vilket kommer 
underlätta arbetet framöver. En del av de synpunkter som inkommit tidigare kommer troligtvis passa 
bättre som felanmälan. När det kommer in felanmälningar av enklare karaktär kommer förvaltningen 
kunna vidarebefordra den via Infracontrol till ansvariga utförare via Infracontrol-appen. När väl arbetet 
är utfört, kvitteras den och på så sätt avslutas. Fram tills början av 2020 har förvaltningens handläggare 
gjort arbetsbeställningen via telefon- eller mailkontakt. 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2019 

217 0 217 

6 Synpunktsrutinen 

  Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Till större delen Förvaltningen har följt rutinen till större delen. En del 
av de lite mer komplicerade ärendena har inte 
besvarats i tid. 
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7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

12 
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Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 

folkhälsonämnden januari-december 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna 

synpunkter för januari – december 2019 och översända den till 

Kommunstyrelsen.               

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in 217 synpunkter via 

Borås Stads synpunktshanteringssystem Infracontol. 

 

Antalet inkomna synpunkter har mer än fördubblat jämfört med tidigare år 

(januari-december 2018, antal inkomna synpunkter 99 stycken). Orsaken till det 

ökade antalet inkomna synpunkter kan vara flera, men den största anledningen 

ökningen är troligtvis Borås Stads centrala samt förvaltningens egna satsning i 

att marknadsföra felanmälan- och synpunktssystemet. Information om hur man 

skickar in felanmälan och synpunkten till kommunen finns nu på de flesta av 

våra anläggningar och friluftsområden. 

 

Likt tidigare år är det synpunkter gällande spår och leder samt våra kommunala 

friluftsbad som står för de flesta av de inkomna 

synpunkterna/felanmälningarna.               

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och 

folkhälsonämnden januari-december 2019, 2020-02-25                            

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Protest mot förslag till nedläggning av Kransmossens 

friluftsgård 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden anser härmed skrivelsen besvarad.         

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tagit emot en protestlista angående 

nedläggningen av Kransmossens friluftsgård. Beslutet har tagits som en 

besparingsåtgärd i budgetarbetet för 2020.                

Ärendet i sin helhet 

Inför 2020 är Fritids- och folkhälsonämndens fritidsram 215 300 tkr exklusive 

ett effektiviseringskrav på 1 000 tkr. För att få en budget i balans har 

förvaltningen tagit fram ett åtgärdspaket som för anläggningsenheten har 

inneburit vissa förändringar. I arbetet har hänsyn tagits till de verksamheter där 

vi tror att påverkan är som minst. I fallet med Kransmossens friluftsgård har vi 

bedömt det onödigt att ha två fina anläggningar så nära varandra med likvärdig 

service. Bastu och omklädningsrum finns i ju båda anläggningarna. Visserligen 

är inte bastun i Mariedals klubbstuga vedeldad men å andra sidan tar vi inte ut 

någon kostnad för de badande. Lägg därtill att det finns ett trevligt fik med 

generösa öppettider.  

Beslutet expedieras till 

1. ks.arende@boras.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00136 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 

2020 - LP Sjuhärad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja LP-Sjuhärad 225 000 kr i 

verksamhetsbidrag för 2020. 

Ärendet i sin helhet 

LP-Sjuhärad bedriver nu sitt arbete inom Pingstkyrkans verksamhetsområde. 

Inriktningen på verksamheten har inte förändrats utan snarare förstärkts genom 

detta. Den primära verksamheten riktar sig till personer med någon form av 

missbruk samt dess närstående. Genom frukostserveringar, luncher, 

gemenskapskvällar erbjuder föreningen möjligheter till stödsamtal och 

undervisning.    

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan 

Beslutet expedieras till 

1. bkg@cdvi.se 

2. expedition@boras.pingst.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2020-01-29 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00176 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om socialt riktat bidrag till 

föreningsverksamhet i socialt utsatta områden 2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge Socialt riktat stöd till 

nedanstående föreningar med totalt 808 000 kr. Bidraget betalas ut mot 

redovisning senast den 15/12 2020. 

 

Borås Bandy     15 000 kr 

Pakistanska Kulturföreningen Avslag 

Norrby IF 250 000 kr 

Somali AIF 75 000 kr 

Korskyrkan Borås 30 000 kr 

Syriska Ortodoxa Församlingen 10 000 kr 

Borås Rhinos 30 000 kr 

ISTK Center 10 000 kr 

IK Ymer Boxning 50 000 kr 

Byttorps IF 50 000 kr 

MKUF Safir Avslag 

Borås AIK 250 000 kr 

Alkalemaförening 10 000 kr 

Kurdiska Kulturföreningen Avslag 

Kronängs IF 28 000 kr 

Khadija Davodabdi Avslag  

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden ger ett extra stöd till föreningar som har sin 

hemvist i eller bedriver verksamhet i Socialt utsatta områden definierade i 

Välfärdsbokslutet.                
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Ärendet i sin helhet 

Nedan följer en kort beskrivning av varje förening och vad de söker för. 

Borås Bandy 

Föreningen växer stadigt och har en stor del av verksamheten förlagd till den 

nya isbanan på Boda. Många av de som kommer på träningarna har inte 

material tillräckligt för att kunna delta på träningarna. Därför söker föreningen 

medel för material för utlåning. Föreningen ansöker om 15 000 kr.  

Pakistanska Kulturföreningen 

Föreningen är relativt ny och har sin verksamhet huvudsakligen förlagd till 

Hässleholmen. Föreningens verksamhet är läxhjälp, hemspråk samt många 

kulturella och sociala aktiviteter. Föreningen ansöker om medel för att besöka 

museum och gå på fotbollsmatch samt utbildning av föräldrar. Föreningen 

uppskattar kostnaden till 30 000 kr.  

Norrby IF 

Klubben behöver ingen närmare presentation utan är snarare en av de större 

anledningarna till att bidraget har kommit till. De utmaningar som finns i 

stadsdelen beskrivs i många andra sammanhang och preciseras inte närmre här. 

Föreningen är i stort behov av medel för att kunna driva sin 

ungdomsverksamhet, rekrytera ledare, delta på samordningsmöten med Borås 

Stad m.m.  

Somali AIF 

Föreningen har funnits sedan 2007 och har sin utgångspunkt i stadsdelen 

Norrby. De har vuxit stadigt sedan starten och har idag en bra bit över 300 

medlemmar totalt. Den huvudsakliga aktiviteten är fotboll. Nu vill föreningen 

starta tjejverksamhet och har därför också bytt namn på till Somali AIF (tidigare 

hette de Somali FF, där FF står för Fotbolls Förening). Nu ansöker de om ett 

bidrag på 190 000 kr för att deltidsanställa en tjej för att utveckla den 

verksamheten. Förvaltningen föreslår ett grundstöd på 75 000 kr för att kunna 

hålla nere kostnader, anmäla till seriespel och transporter med mera.  

Korskyrkan Borås 

Korskyrkan har idag sina lokaler på Bohusgatan mitt på Norrby. Kyrkan söker 

om medel för ett ”Dagkollo” under två veckor sommaren 2020. Verksamheten 

riktar sig till barn i åldern 9-11 år och man beräknar kunna ta emot två grupper 

om ca 15 barn i varje grupp. Föreningen ansöker om 95 000 kr som bland 

annat innefattar kostnader för löner, lokaler, hyra av minibuss och mat.  

Syriska Ortodoxa församlingen i Borås 

Föreningen håller till på Hulta i Svenska Kyrkans gamla lokaler. Föreningen har 

en viktig roll i området då Hulta är en mörk fläck på föreningskartan i Borås. På 
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senare tid har de vuxit mycket och vill därför införskaffa en hel del material, 

bland annat sportartiklar och elektronik. Ansökan uppgår till ca 55 000 kr.  

 

Borås Rhinos Amerikanska fotbollsklubb 

Amerikansk fotboll är en fysisk sport med förhållandevis dyr utrustning och 

också långa matchresor. Föreningen bedriver verksamhet på Sjöbovallen sedan 

många år tillbaka. De har tre lag igång på ungdomssidan och det är framförallt 

här som kostnaderna ligger. Bara på resor beräknar man kostnader på upp till 

45 000 kr. De ansöker också om 25 000 kr för annonsering och prova-på-

tillfällen.  

ISTK Center 

Har sin huvudsakliga verksamhet på Hässleholmen. Bedriver läxläsning och 

hemspråksundervisning och arrangerar kulturella och sociala aktiviteter. 

Föreningen ansöker om ca 200 000 kr för bland annat hyra av idrottshallar, 

studiebesök med fotbollsmatcher, hyra av minibussar mm.  

IK Ymer Boxning 

IK Ymers boxningssektion erbjuder barn och unga betydligt mer än att lära sig 

boxning. Där tränar alla sida vid sida, oavsett kön eller etnicitet. Boxningen lär 

barnen att respektera sin motståndare vilket är värdefullt på betydligt fler ställen 

än ringen. Föreningen önskar få ekonomisk stöttning till utrustning som 

säckhandskar, sparringhandskar och huvudskydd då det slits ut fort med tanke 

på hur många som tränar, totalt 50 000 kr. 

Byttorps IF 

Föreningen har de senaste fem åren samarbetat med Norrby IF kring ett 

populärt sommarläger för barn på Norrby och Byttorp. Lägret tar stora resurser 

i anspråk både ekonomiskt och personellt. För lägret söker föreningen 75 000 

kr. De ansöker också om 40 000 kr för att kunna hålla låga aktivitetsavgifter 

samt till viss del resor till bortamatcher för några lag.  

MKUF Safir (Mångkulturell förening) 

Föreningen anordnar mångkulturella arrangemang såsom dans, modevisning, 

musik, kulturfestivaler mm. De ansöker om 120 000 kr för sin verksamhet 

under 2020.  

Borås AIK 

Likt Norrby IF lämnas ingen ytterligare beskrivning av föreningen och dess 

verksamhet, inte heller föreningens utsatthet i området. Vikten av aktiviteter 

och samarbetspartners i området är vitalt.  

Alkalemaförening 

Föreningen har verksamhet på Hässleholmen, främst sociala och kulturella 

aktiviteter. De ansöker om medel för idrottsaktiviteter för sina barn och 

ungdomar.  
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Kurdiska Kulturföreningen 

Verksamheten bedrivs på Hässleholmen i första hand. Läxläsning och 

hemspråksundervisning samt en del sociala och kulturella aktiviteter. 

Föreningen ansöker om medel för resor till fotbollsmatcher, ca 7500 kr.  

Kronängs IF 

Föreningen har under senare år satsat på aktiviteter för barn och ungdomar på 

Göta. Verksamheten omfattar fotbollsträning med inriktning mot föreningens 

program ”Kronängs IF 2.0 Full Potential”. Ansökt belopp är 28 000 kr.  

 

Khadija Davodabdi  

Personen vill ge barn på Norrby möjligheter till fysisk allmän aktivitet. 

Personen nämner klättring, fiske och skattjakter som exempel på aktiviteter. 

Föreningen är inte bidragsberättigad.  

 

Beslutsunderlag 

1. Föreningarnas ansökningar                             

Beslutet expedieras till 

1. Berörda föreningar 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Ansökan om Socialt riktat bidrag för Borås Bandy 
 
Borås 2019-12-15 
 
Hej! 
 
Borås Bandy håller till huvudsakligen på Bodavallen i Borås och bedriver verksamhet för barn 
och ungdomar just i den åldersgrupp (6-20 år) som är målgrupp för det aktuella bidraget. Vi har 
för närvarande två seniorlag på herrsidan (ett i div.2 och ett i div.3) där det förvisso finns spelare 
inom nämnda åldersgrupp. Det är dock i våra ungdomslag U14, U12 och Skridskoskolan i egen 
regi samt Idrottsskolan i samarbete med Borås Stad som vi har de flesta utövarna och där 
möjligheten att växa och locka till oss nya bandyspelare är stor. Enklaste sättet att se vilken 
verksamhet vi bedriver är annars att läsa på om vår förening på 
https://www.laget.se/BorasBandy eller/och följa oss på 
https://www.facebook.com/Borås-Bandy-661346843929907/  
 
 
En av orsakerna till att isbanan i Borås etablerades på Boda är att den ska ha en positiv effekt på 
området och dess ungdomar samt främja integration. Detta är också något som vi i föreningen 
försöker uppnå. När det gäller Skridsko- och Idrottsskolan så är det mer regel än undantag att 
barnen helt saknar lämplig utrustning för bandyspel. Vi har därför köpt in en stor mängd 
utrustning som t.ex. skridskor, hjälmar, skydd av olika slag, klubbor etc. till utlåning. (Det är alltså 
inte Fritidsbankens utrustning vi pratar om utan Borås Bandys eget material) Ett bidrag för att 
kunna fortsätta med denna utlåning är därför välkommet då utrustning är dyrt. Vi behöver kunna 
erbjuda en stor variation av storlekar och material slits även ut och måste ersättas. Det är svårt 
att precisera kostnaderna för detta men 15 000 kr skulle hjälpa oss att fortsätta med utlåningen. 
 
Vi har även marknadsfört oss på skolor i området (och i övriga Borås) med förhoppningen att fler 
ska komma och prova på bandy. För detta ändamål har vi tryckt upp informationsmaterial samt 
marknadsfört oss via sociala medier. För detta beräknar vi en kostnad på 500 kr.  
 
Med förhoppning om en för oss lyckosam bidragsansökan.  
 
Med vänlig hälsning 
 
Magnus Almström 
Borås Bandy 
 

https://www.laget.se/BorasBandy
https://www.facebook.com/Bor%C3%A5s-Bandy-661346843929907/


Kontaktinformation:  

Borås Bandy  

Dammkullevägen 34  

50732 Brämhult  

Orgnr: 802511-7519 

Kontonr: 5235-6748 Bg  

Ordförande: Klas Ström, klas.strom@ahlsell.se, telnr 0706337721 

Ansvarig för ansökan: Magnus Almström, magnus.almstrom@edu.boras.se, telnr 
0703735411 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:klas.strom@ahlsell.se
mailto:magnus.almstrom@edu.boras.se






MKUF "Safir" 

Getängsvägen 26B 

504 68 Borås 

Organisationsnr: 802415-7284 

Ansökan om Socialt inriktat bidrag 

Härmed söker vi Socialt inriktat bidrag med belopp på 120 000 kr 

Motivering 

Bakgrund 

MKUF "Safir" är en mångkulturell ungdomsförening med syfte att främja ungdomarnas 

inflytande i samhället, främja demokrati och integration mellan ungdomar och vuxna med 

olika etniska backgrund och ursprung. 

MKUF Safir har ungefär 200 medlemmar från mer än 30 olika länder, så som: Sverige, 

Afghanistan, Finland, Serbien, Kroatien, Montenegro, Makedonien, Irland, Bulgarien, 

Bosnien Albanien, Kosovo, Somalia, Pakistan, Ryssland, Vietnam, Brasilien, Eritrea, Iran, 

Irak, Rumänien, Polen, USA, Filippinerna, Palestina, Slovakien, Slovenien, Syrien,Turkiet 

med flera. 

Safir startades år 2004, då som Bosnisk ungdoms kulturförening men efter bara 3 år fick vi 

medlemmar från väldigt många länder och blev då en mångkulturell förening tack vare våra 

medlemmar. 

Föreningens lokaler ligger på Getängsvägen 26B som är väldigt nära Norrby, ett område där 

det bor människor med olika bakgrund och där vår förening fungerar som en träffpunkt för 

olika aktiviteter (folkdans, hip-hop, dramacirkel, karaoke, matlagning, fotboll, inredning, 

fester, födelsedagar, kurser, studiebesök, modevisningar, kör och m.m). 

Föreningens medlemmar är människor med olika ursprung, religiösa och politiska åsikter, 

ensamkommande barn och ungdomar samt alla som kommer från så kallade utsatta områden i 

Borås (Hässleholmen, Hulta, Norrby). Även människor från alla andra områden i Borås så 

som Sjöbo, Göta, Trandared, Norrmalm,Tullen, Hestra, samt alla områden utanför Borås så 

som Fritsla, Dalsjöförs, Dannike, Rångedala, Viskafors med flera. Alla åldrar är välkomna 

men föreningens främsta fokus är aktiviteter och utveckling för barn och unga. 

Vi vågar påstå att "Safir" unik i sitt slag när det gäller föreningslivet i Borås stad, på grund av 

vår mångkulturella verksamhet, integrationen och blandningen mellan olika kulturer och 

möjligheter för alla som vill vara en del av föreningslivet och våra aktiviteter. 

Föreningens ordförande är Alan Skrijelj som kommer från Montenegro och sekreterare är 

Arnela Halilovic som kommer från Bosnien. I styrelsen sitter 7 ledamöter varav 3 är killar, 4 

är tjejer och av dessa 7 är 2 stycken under 20 år gamla. Styrelsens ledamöter kommer från 

Serbien, Kosovo, USA, Afghanistan och Bosnien. Detta är ett tydligt tecken på att vi som är i 

föreningen har lyckats öppna våra lokaler för alla som vill vara med att delta och påverka i 

föreningslivet. Vi försöker hitta alla möjligheter och resurser att förbättra förutsättningarna för 

mer aktiviteter och traditionella/kulturella arrangemang för våra medlemmar. 

 



Under år 2020 ska vi fortsätta att värva nya medlemmar som vill vara med i föreningens 

utveckling med olika aktiviteter och studiecirklar, samordna flera evenemang, arrangemang, 

debatter, konserter och resor för våra medlemmar. Vi ska också försöka förbättra 

förutsättningarna för våra aktiviteter (inköp av duk och projektor, dator, musikinstrument, 

ljudanläggning, folkdräkter m.m.) Allt detta i beroende av ekonomiska fortsättningar. 

Vi har planerat några väldigt stora och roliga evenemang under nästkommande år. 

Bland annat: 

- 8 mars Evenemang ”kulturer i möte” med modevisning, musik, dans, dikter, visning 

av olika folkdräkter. Evenemanget kommer att vara ett samarbete med Borås stad, 

ABF och Folkhögskolan i Borås. (70 deltagare) 

- 1 - 9 maj Arrangemang ”Internationella kulturveckan i Borås” med gästande 

dansgrupper från olika länder. (80 deltagare) 

- 6 juni Mångkulturell festival ”All världens musik” i Enköping. (45 deltagare) 

- 16 - 17 oktober Danstävling i Norrköping med kulturföreningen ”Dijaspora”  

(22 deltagare) 

- 27 - 28 november Festival och resa till Bosnien med internationell folkdans  

(40 deltagare) 

- 22 november Breakdance tävling i Stockholm (26 deltagare) 

Alla i föreningen ställer upp och engagerar sig ideellt och föreningens snabba utveckling gör 

att vi kan planera och skapa ännu fler aktiviteter, evenemang och arrangemang i framtiden. 

Allt detta innebär att vi behöver ekonomiskt stöd och bidrag för att kunna försätta och främja 

integrationsarbetet, utveckla föreningen och kunna erbjuda aktiviteter, evenemang och 

arrangemang för alla som vill vara med samt för att kunna genomföra våra planerade 

aktiviteter och resor. 

Ordförande Alan Skrijelj 

Sekreterare Arnela Halilovic 

 



Borås Stad 

Fritid o folkhälsokontoret 

501 80 Borås     Borås 19 november 2019 

 

 

 

Ansökan socialt riktat bidrag 

 

 Beskrivning av vår verksamhet med målsättningar och motiven för vår ansökan finns i vår skrivelse 

den 29 januari 2002. Vi förutsätter inga förändringar i våra arbetsvillkor inför nästa år och vi känner 

samma starka behov av extra stöd för att vi skall kunna uppfylla vår målsättning att vara en viktig 

resurs för familjerna inom våra rekryteringsområden Hulta och Hässleholmen. 

 

Nedanstående kalkyl ligger till grund för vår ansökan. 

 

Resor till bortamatcher inom Västergötlands Fotbollsförbunds seriespel för 11-manna. 

 

Ett U-lag, ett juniorlag, ett P16-lag, ett P14-lag, ett F16-lag kommer att delta i VFF:s seriespel för 11-

mannafotboll. 

Våra beräkningar är gjorda utifrån den seriesammansättning som gällde under säsongen 2018. 

 

Busshyra uppgår till 350: - per tillfälle och buss och kostnad för färdsträcka till 39: - per mil och buss. 

Ledare och föräldrar som hjälper till med bilskjuts ersätter vi med 10: - per mil. 

 

Två bussar behövs vid varje res tillfälle. Om vi får hjälp med bilskjuts behövs det fyra bilar varje gång. 

 

Vi köpte en minibuss under 2017 då vi räknar med att vi skall tjäna på detta rent ekonomiskt. 

 

Busshyra vid 51 tillfällen   17 850: - 

Färdsträcka 510 mil   19 890: - 

Egen buss    19 890: - 

Avgår ersättning för egen bil   20 400: - 

S: a merkostnad   37 230: - 

 

 

 

12 år och yngre 

 

För åldersgrupperna 12 och yngre kommer vi att delta i VFF:s seriespel för 7-manna och Borås 

Ungdomsallians sammandrag för 5-mannalag. I dagsläget beräknar vi starta med sex 7-mannalag och 

tre 5-mannalag. Utifrån 2018års seriesammansättning beräknas nedanstående merkostnad. 

 

För 7-mannafotboll och 5-manna räknar vi med en buss per res tillfälle alt. två bilar. 

     

Egen buss 250 mil   10 530: - 

Avgår ersättning egen bil                                                   5 400: - 

S: a merkostnad      5 130: - 

 

 

Futsal 

 

Vi deltar också i ett antal futsalcuper där vi gjort följande beräkningar 

Två bussar behövs vid varje res tillfälle alt. tre bilar. 

 

Egen buss    9 165: - 



Busshyra vid 25 tillfällen   8 750: - 

Färdsträcka 235 mil   9 165: - 

Avgår ersättning för egen bil   7 050: - 

S: a merkostnad                        20 030: -  

 

Då de olika evenemangen kommer att krocka kommer vi vara tvungna hyra ytterligare minibuss. 

Detta beräknar vi till en kostnad av c: a 20 000: - 

 

För att kunna ta emot nyanlända ungdomar och andra ungdomar från området och dessutom få mer 

tjejer att spela fotboll har vi märkt att vi behöver mer ledare. 

Detta har vi beräknat till en kostnad av 30 000: -  

 

 

Futsal för alla 

 

 

Dessutom kör vi ett integrationsprojekt futsal för alla (se bilaga) ihop med SISU där vi var tvungna att 

hyra Sturehallen då fritidskontoret inte kunde erbjuda oss några tider i de centrala idrottshallarna 

innebar det en kraftig hyreshöjning för oss då hyran är 290:-/tim. i Sturehallen mot 90 :-/tim. för de 

kommunala hallarna.  

 

Sturehallen 7 tim./vecka x 22 veckor x 290: -  44 660: - 

Kommunal anläggning 7 tim./vecka x 22 veckor x 108: - 16 632: - 

S: a merkostnad    28 028: - 

 

Då detta projekt har blivit mycket populärt så kommer vi behöva mer resurser till instruktörer, 

cupdeltagande, 

mtrl., resor, 

Detta beräknar vi kommer kosta oss c: a 20 000: - 

 

 

 

 

Dessutom tillkommer kostnader för träningsmatcher och de olika distriktsmästerskap som VFF 

arrangerar. 

Vi gör ingen kalkyl av detta, eftersom cupspelet är helt avhängigt av hur långt våra lag avancerar. 

 

 

 

Sammanställning merkostnader vid bortamatcher och anläggningshyra 

 

VFF:s seriespel 11-manna   37 230: - 

VFF:s seriespel 7-manna        5130: - 

Futsal     20 030: - 

Extra busshyra    20 000: - 

Organisationskostnader (Hässleholmen)   30 000: - 

Anläggningshyra (får ej plats i komm.anläggningar)  28 420: - 

Kostnader (integrationsprojekt futsal)   20 000: - 

Kostnad anställd ungdomssamordnare  460 000: - 

 

    ----------- 

S: a    620 810: - 

 

 



Ovanstående detaljerade beräkningar är avsedda att illustrera de totala merkostnaderna som vi drabbas 

av om 

i princip inte några föräldrar eller andra anhöriga medverkar vid transporter till bortamatcher.  

 

 

Vi beräknar att våra merkostnader för att vi inte kan få hjälp med bilskjuts och anläggningshyra 

uppgår till omkring 620 000: - 

 

 

 

 

 

 

 

Borås AIK      

 

Redovisning och upplägg för det socialt riktat bidrag vi ansöker om och dess möjligheter ser vi som en 

nödvändighet i vår drift av Borås AIK. 

 

Föreningslivet och Futsal är medlet i våra projekt för att skapa delaktighet, meningsskapande och 

bygga upp möjligheter för individen att skapa goda förutsättningar för sitt välbefinnande och sin 

framtid. Vår förening och våra strukturer behöver inkluderas med målgruppen.  

 

Mottot för oss är att ” Målgivande pass skapar framtid” 

 

Det övergripande syftet är en jämlikare stadsdel där våra barn/ungdomar känner tilltro till sig själva, 

sina möjligheter och till samhället och medmänniskor i stort. Genom att möta målgruppens önskan 

som har uttryckts i att ”få vara med, att det också är för oss” har fått oss att inse att vi måste hitta nya 

former om vi ska kunna bidra till ökat välbefinnande och framtidstro hos våra barn och unga. 

Att bryta segregationen på många plan, även den i barnen och ungdomarnas drömmar o visioner är 

centralt.  

Målet tillika medel och metod, är att bygga upp en långsiktig verksamhet (Futsal) ur barnen och 

ungdomars perspektiv, inte en ”projekthappening”. Genom detta kan vi konkret jobba med 

värdegrund, attityd, tolerans och förståelse med ungdomarna men också deras språkutveckling.  

 

Vårt övergripande mål är att nå de barn och ungdomar, och indirekt deras vårdnadshavare, som idag 

inte söker sig, eller finner idrottsrörelsen vara något intressant alternativ för dem. För att lyckas med 

det måste våra presenterade mål i projektet nås. 

 

Samförstånd och samexistens med målgruppens föräldrar/vårdnadshavare och vår förening måste 

utvecklas om vi skall kunna bidra med det projekten presenterar. 

 

Vår primära målgrupp är barn/ungdomar 7–12 och 13–17 år med inriktat fokus på flickor (och deras 

vårdnadshavare)  

 

För flickor i åldern 13–17 år har vi intention att också starta akademi då vi ser den stora bristen av 

aktiviteter under höst och vinter för dessa flickor som vill satsa på Futsal. Här vill vi gärna 

undersöka och diskutera fram en lösning och hur vi går vidare vilket som passar alla flickor och 

dess klubbar man tillhör och vad Borås kan ställa upp med!  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metoder och ideellt engagemang! 

Mycket av det jobb vi ägnar oss åt i vår verksamhet har i grunden handlat om attityder, jämställdhet, 

allas lika värde och villkor och värdegrundsfrågor. De metoder vi använder består av ständiga besök 

ute i skolorna där vi pratar om ovan vilket är mycket uppskattat från skolledningen och sedan främst 

genom aktiviteter med idrottsliga inslag i olika former där vår ungdomssamordnare Emil Jylhänlahti är 

den viktigaste faktorn i navet för att kunna nå vår målgrupp på ett lätt och otvunget sätt. Det är under 

formerna Skola och ”futsal för alla” där ett samarbete med Bodaskolan som vi har elevens val med 

Futsal som aktivitet 3 timmar/vecka och som i år ökat med en årskurs till och nu består av årskurs 7 

och 8 och där Emil också har aktiviteter vid behov från Fritids och Bodaskolan. Samt vår mest 

växande verksamhet ”futsal för alla” där vi fått ta tider i Sturehallen som har betydligt högre hyra 

vilket fördyrar för oss med de träningar som Emil kör 7 timmar i veckan i Sturehallen, dessa tillfällen 

organiserar och ansvarar Emil också för förutom de lag som tränas utomhus i vår ordinarie 

fotbollsverksamhet. I både fotbollen och futsalen tillkommer resor och tid för alla matcher och cuper 

m.m.  I dessa aktiviteter har vi kunnat möta ungdomar och närmat oss frågor kring jämställdhet och 

allas lika värde och villkor. Det som hänt under de olika aktiviteterna har sedan kunnat omhändertas 

och resonerats kring vilket blivit konkret och handfast vilket är nödvändigt för att möta vår målgrupp. 

Här ser vi att vi skulle kunna utveckla våra metoder än mer med hjälp av socialt riktat bidrag. Det vi 

gör är ju i någon mening en form av skärskådande av olika roller, mönster som intas. Vi ser att våra 

och andras arbetssätt skulle kunna utvecklas och berikas av möten mellan vår och de andra 

organisationerna som använder lite andra metoder för att nå samma syfte. Kamratskapande arbete ser 

vi just nu som utvecklings- och förbättringsområden hos oss som vi skulle behöva mer stöd för. 

 

Stöd behövs i att få till sådana övergripande möten i de centrala anläggningarna och hyra för dessa i 

hela satsningen.  

 

Att kunna behålla ungdomssamordnare och ledare för hela denna satsning och hinna än mer 

implementera in detta arbete i den ordinarie kommunala verksamheten och dess budget. Detta låter sig 

tyvärr inte göras på så kort tid och i en kommunal projektkultur. Vi upplever det oerhört viktigt att inte 

få någon dipp i stöttningen och i aktiviteterna för denna målgrupp som så många gånger blivit 

åsidosatta och svikna av samhällets mer etablerade verksamheter. Vår största utmaning är således att 

hitta resurser för att kunna fortsätta och utveckla dessa insatser som nu påbörjats och mottagits väl av 

målgruppen. 



På vilket sätt vill vi jobba vidare i vår organisation! 

I första hand i samma grad, att inte tappa fart, kompetens och lust. Att kunna fortsätta med det arbete 

som pågår för att aktivera de barn och ungdomar i närområdet som inte hittar kreativa och 

konstruktiva sysselsättningar för ett gott och utvecklande liv där också resor är en viktig del i vår 

verksamhet.  

Att också kunna jobba vidare med att ta tillvara och sprida de erfarenheter och lärdomar vi gjort och 

gör i arbetet för och med våra ungdomar till övriga föreningar och myndigheter som arbetar med att 

bryta utanförskap genom att ge bättre förutsättningar för ungas fritidsverksamhet.  

Att fortsätta bygga upp arenor med och för ungdomar där de aktiveras och ges möjlighet att tränas i 

eget ansvar, delaktighet och demokrati. Att bryta utanförskapet och visa på metoder där de unga är 

med och skapar sin egen framtid som gör att det sociala arvet bryts.  

Vi ser med tillförsikt på kommande möjligheter att jobba vidare genom de förhoppningar 

budgetpropositionen inger med socialt riktat bidrag. 

 

Om bidraget ej kommer till stånd ser vi tungt på framtiden och Borås AIK:s existens och överlevnad. 

 

Vi hoppas på ett positiv svar på vår ansökan 

 

 

Hälsningar 

 

    

 ________________________ 

Magnus Johansson 

ordförande 

 



Från: Alexandra yalmizian <a-yalmizian@hotmail.de>  
Skickat: den 13 november 2019 15:14 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Socialt riktat bidrag 

 

Hej! 

I Alkalemaförening har vi 5 barn och 10 ungdomar mellan 6-20år. 

Vi träffar varje lördag mellan 16:00 - 21:00. 

Vi har olika aktiviteter som vi kör med barn och ungdomar. Ungdomar spelar varje lördag 

volleyboll och badminton för två timmar. Barnen spelar fotboll och badminton. Vi har olika 

andra aktiviteter som målning, parkour och puzzel samt vi kör föreläsningar med både barn och 

ungdomar. 

Mvh 

Alexandra  

 

Get Outlook for iOS 

 
From: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Sent: Wednesday, November 13, 2019 9:58:25 AM 
To: Alexandra yalmizian <a-yalmizian@hotmail.de> 
Subject: VB: Socialt riktat bidrag  

  
Hej! 
  
Vill förtydliga att det handlar om det ni vill göra under 2020, inte det ni gjort nu. Jag var lite otydlig i mitt 
förra mail 
  
Med vänlig hälsning 
Föreningsenheten Borås 
  

Från: FoF Fritid  
Skickat: den 13 november 2019 09:07 
Till: 'Alexandra yalmizian' <a-yalmizian@hotmail.de> 
Ämne: SV: Socialt riktat bidrag 

  
Hej! 
Roligt att höra, men för att vi ska kunna behandla er ansökan behöver vi veta lite mer, se nedan: 

  

Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt 

utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som 

föreningen haft utöver vad som är normalt. Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller 

tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva 

verksamhet i socialt utsatta områden. 

  
Vi behöver alltså veta mer om varför ni ska få bidrag, vad ni gjort utöver er ordinarie verksamhet.  
  

mailto:a-yalmizian@hotmail.de
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Med vänlig hälsning 
Föreningsenheten Borås 
  

Från: Alexandra yalmizian <a-yalmizian@hotmail.de>  
Skickat: den 12 november 2019 17:59 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Socialt riktat bidrag 

  

Vi vill ansöka till Socialt riktat bidrag. 

Alkalemaförening  

Mvh 

Alexandra  

  

Get Outlook for iOS 

 
From: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Sent: Tuesday, November 12, 2019 11:22:46 AM 
To: Mattias Karlsson <Mattias.Karlsson@boras.se> 
Cc: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Subject: Socialt riktat bidrag  

  
Hej, 
  
Nu är det dags att ansöka om Socialt riktat bidrag för 2020. Läs igenom nedanstående text och 
skicka ansökan senast 15 december. Ansökningarna behandlas i Januari 2020. Vi frågor kan ni 
kontakta föreningsstöd via kommunens växel på tel. 35 70 00.  
  
Socialt riktat bidrag 
Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt utsatta 
områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som föreningen haft 
utöver vad som är normalt. Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. Exempel på extra 
kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller tävlingar, ledarutbildning 
för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva verksamhet i socialt utsatta 
områden. Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen senast 15 november tillsammans med 
kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande verksamhetsår. Kostnader ska redovisas 15 december 
bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
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Från: shax aziz <shax_71@hotmail.com>  
Skickat: den 12 november 2019 14:44 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Socialt riktad bidrag 

 

Hej vi på kurdiska kulturföreningen har ordnat några ggr resor för att stöda den här klubben som 

heter dalkurd ’matcher höll på olika platser vi ordnade transport och ibland mat åt de också,det 

kostade en del så undrar om vi får lite stöd för att kunna hjälpa våra barn och ungdomar på våran 

föreningen uppmuntra de älska idrott som ni vet våran föreningen ligger i centrala utsatta 

områden kan bidra till en fördel. Mvh shakawan aziz på kurdiska Kulturföreningen i Borås  

 

Hämta Outlook för iOS 

mailto:shax_71@hotmail.com
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Från: shax aziz <shax_71@hotmail.com>  
Skickat: den 14 november 2019 07:07 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Socialt riktad bidrag 

 

Hej igen vi har planer att ordna några resor som förra året då vi behöver lite stöd.mvh 

 

Hämta Outlook för iOS 

 
Från: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Skickat: Wednesday, November 13, 2019 10:00:55 AM 
Till: shax aziz <shax_71@hotmail.com> 
Ämne: SV: Socialt riktad bidrag  

  
Hej! 
  
Fick just reda på att det handlar om vad ni planerar inför kommande år, alltså 2020, inte det ni gjort i år. 
Ursäkta mitt tidigare svar. 
  
Med vänlig hälsning 
Föreningsenheten Borås 
  

Från: shax aziz <shax_71@hotmail.com>  
Skickat: den 13 november 2019 07:46 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Re: Socialt riktad bidrag 

  

Hej resorna den fösta var den 25 augusti 2019 till  Hallevik på arena strandvallen och den andra 

var den 25 oktober 2019 på den gamla Ullevi i Göteborg. Första resan vi hade med 8barn men 

andra resan var 16 barn vilken är betyder att vi lyckades locka uppmärksamhets andra barnen och 

ungdomarna de var på olika ålder 10 -17år och tänker snart ordna en resa till både resan kostade 

ungefär 7500kr. Mvh shakawan aziz på kurdiska kulturföreningen  

  

Hämta Outlook för iOS 

 
Från: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Skickat: Tuesday, November 12, 2019 3:37:37 PM 
Till: shax aziz <shax_71@hotmail.com> 
Kopia: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se>; Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: SV: Socialt riktad bidrag  

  
Hej! 
  

Vi behöver lite mer information, bl.a. när resorna var, vad de kostade, hur många som 
var med och vilka åldrar mm. Även vad det ledde till och hur verksamheten stöttar 
deltagarna. 
  

mailto:shax_71@hotmail.com
mailto:fritid@boras.se
https://aka.ms/o0ukef
mailto:fritid@boras.se
mailto:shax_71@hotmail.com
mailto:shax_71@hotmail.com
mailto:fritid@boras.se
https://aka.ms/o0ukef
mailto:fritid@boras.se
mailto:shax_71@hotmail.com
mailto:Mikael.Hedberg@boras.se
mailto:hans.andersson@boras.se


Du kan väl komplettera ansökan och skicka in igen är du snäll. 
  
Med vänlig hälsning 

Föreningsenheten 

  
Socialt riktat bidrag 

Bidraget ska stödja de föreningar som har verksamhet för barn och ungdomar 6 – 20 år i socialt 

utsatta områden som definieras i välfärdsbokslutet. Bidraget ska täcka de extra kostnader som 

föreningen haft utöver vad som är normalt. Föreningen ska motivera varför den bör få bidrag. 

Exempel på extra kostnader: information till medlemmar på annat språk, resor till matcher eller 

tävlingar, ledarutbildning för föräldrar. Det kan även vara kostnader för att starta och bedriva 

verksamhet i socialt utsatta områden. Ansökan lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

senast 15 november tillsammans med kostnadsberäkning. Bidraget avser kommande 

verksamhetsår. Kostnader ska redovisas 15 december bidragsåret. Minimibelopp för bidraget är 

10 000 kr, och maxbelopp är 250 000 kr. 
  
  
  

Från: shax aziz <shax_71@hotmail.com>  
Skickat: den 12 november 2019 14:44 
Till: FoF Fritid <fritid@boras.se> 
Ämne: Socialt riktad bidrag 

  

Hej vi på kurdiska kulturföreningen har ordnat några ggr resor för att stöda den här klubben som 

heter dalkurd ’matcher höll på olika platser vi ordnade transport och ibland mat åt de också,det 

kostade en del så undrar om vi får lite stöd för att kunna hjälpa våra barn och ungdomar på våran 

föreningen uppmuntra de älska idrott som ni vet våran föreningen ligger i centrala utsatta 

områden kan bidra till en fördel. Mvh shakawan aziz på kurdiska Kulturföreningen i Borås  

  

Hämta Outlook för iOS 
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2020 

Styrelsen 

Kronängs IF 

2019-11-12 

Ansökan  för:                             
Socialt riktat bidrag 



Bakgrund 
 

Kronängs IF har sedan 2015 arbetat aktivt med att utveckla föreningen till en modern förening 

med en holistisk syn på alla medlemmar, aktiva som passiva; unga som gamla.  

Under 2016 och 2017 formulerade man detta arbete i en långsiktig vision i Programmet 

Kronängs IF 2.0 Full Potential. Programmet ger en tydlig målbild för vad Kronängs IF skall 

arbeta med för att utvecklas. 

Att man valt programformen i stället för projekt gör att man inte sätter en tidsgräns eller 

budget för när man är färdiga med visionen, vilken med alla sannolikhet kommer att revideras 

då varje framgång gör att Kronäng med Borås Stad kommer flytta fram målen ytterligare.  

Visionen har viktiga 4 hörnstenar som är samlade runt föreningen Kronäng och som fokuserar 

på:  

 

Fotbollen, kärnverksamheten som skall locka till sig ungdomar av alla åldrar 

Säker och trygg förening med tillägget socialt ansvar 

Livslångt idrottande, den åldersneutrala arenan och samarbete med andra idrotter 

Fotbollsfamiljen, samarbete med andra fotbollsföreningar med liknande värdegrund 

 

Kronängs IF engagemang och omfattande arbete Säker & Trygg förening med socialt ansvar 

kräver båda insatser utöver det vanliga och ekonomiska resurser. Föreningen har idag en bred 

verksamhet med fotboll för både dam och herr och en bred ungdomssektion samt Boulen för 

våra åldersrika. Det är av största vikt att denna grundplattform får sin näring och 

uppmärksamhet och resurser. En avvägning har gjorts i resursfördelning och det är 

Götavallens barn och ungdomar i vårat upptagningsområde  

Viljan är stor inom Kronängs IF att fortsätta sträva mot att få barn ungdomar vuxna och 

behovet är stort inom vårt upptagningsområde och för staden Borås för den roll som Kronängs 

IF tagit på sig de senaste åren. För att inte behöva ta ett eller flera kliv tillbaka så behöver 

Kronäng en omedelbar förstärkning av organisationen den som ni ser här   

 

 

Nuläge och milstolpar 

Problematiken att inte få barn och ungdomar från Göta 

Att inte kunna aktivera sig 

 

 



 

Äskande av Socialt riktat bidrag 
 

Kronängs IF vill med ovanstående äska om ett socialt riktat bidrag om 28000kr för 2020  

Bidraget kommer i största hand gå till rekrytering av ett antal personer som skall ansvara för 

att leda och träna mesta delen fotboll för barn på området Göta plus att en ansvarig ledare 

kommer vara deras mentor 

 De ansvarsområden som dessa ledare kommer att ansvara för är: träna barn från på Göta 

vallen med bland annat fotboll men även att bli en bra medmänniska o förhoppningsvis även 

kunna spela uppe på Kronäng Arena  

Men det största målet är att barn med föräldrar träffas i en positiv miljö o inte komma med i 

grupper som skadegörelse vandalisering brott droger osv  

Det är därför Varför vi gör detta för att förhindra så att inte Göta blir ett utsatt område 

Vi Startar vecka 16 till vecka 26 Måndag till Torsdag, vecka 33 till 42 Måndag o Torsdag 

sammanlagt 21 veckor under året 2020 

Att få barn o ungdomar komma in i en förening och aktivera sig som idag inte har någon 

möjlighet av olika saker att ta sig till en idrottsplats. 

Utveckla, leda och implementera nya ledare tillsammans med Kronängs ledare, personal 

och styrelse och som också får möjlighet hur en förening ser ut 

Tillsammans med Sisu idrottsutbildarna AB Bostäder o FUF utarbeta en tryggare stadsdel 

och barn ungdomar också komma i rörelse mer 

Om vi fortsätter lyckas får Kronängs IF roll i att skapa en Säkrare & Tryggare förening 

med socialt ansvar med stöttning av Borås Stad som omfattar detta arbete  

 
 

 

 



 

Kalkyl/Uträkning 
 

Löne kostnaden räknas på SISU Idrottsutbildarnas lönesättning per timme  

2st personer / dag håller på med aktiviteter från kl 17:30 och dagen slutar kl 18:45 aktivitet på 

Götavallen där förberedelser är från 17:00 till 19:00 

En ansvarig person som har hand om dessa unga personer o är kontaktperson med Föräldrar 

  AB Bostäder o Borås Stad med mera med mera 

 Måndag o Torsdag  

Timlön 80 kr/timme  för Ungdomsledare 

Ansvarige ledare 160 kr / timme 

Arbetstid/tillfällen 2 timmar (17:00 – 19:00) 

Antal personer/vecka = 3st  

(en person kan ta en eller båda passen/ vecka) 

Antal veckor = 21st 

Uträkning 

80 kr x 2 timmar x 2st ledare = 320 kr  

160 kr x 2 timmar = 320 kr (ansvarig ledare ) 

640 kr x 2st tillfällen/vecka x 21 veckor ca   27000 kr 

 

Borås den 12 november 2019 

 

Mikael Johansson 

Föreningsadministratör 

Kronängs IF                                                      

 



 

Bakgrund och mål till projektet: 

Barn och ungdomar på stadsdelen Norrby känner och upplever en viss uppgivenhet, utanförskap och 

oro av flera anledningar. Några av dessa anledningar grundar sig på bland annat social och ekonomisk 

utanförskap som i sin tur kan och har även lett till att de yngre i området hamnar i en negativ spiral 

som kretsar kring droger och kriminella handlingar. Det innebär att många ungdomar i tidig ålder 

presenteras till organiserad gäng kriminalitet.   

Vi vill med vår verksamhet försöka förebygga och förhindra att barn och unga dras till dessa negativa 

miljöer och omgivningar. Vi vill istället ge våra unga på Norrby alternativa möjligheter utöver fotboll 

som alltid har prioriterats. Det ska bland annat vara att vi uppmuntrar och motiverar dessa ungdomar 

till ett mer hållbart levnadssätt. Syftet med verksamheten är att vi vill introducera nya aktiviteter, som 

exempelvis fiske, klättring, orientering, scoutverksamhet, skattjakter men även aktiviteter inom kultur 

och konst samt anordna läxhjälp ett par gånger i veckan med hjälp av högskolan och deras studenter 

som även kan lyfta upp högskolans varumärke då vi ser detta som ett CSR-ansvar från högskolan i 

Borås. 

Vår främsta prioritet är att arbeta med en hållbar utveckling. Syftet med det är att göra våra ungdomar 

på Norrby medvetna om miljön och dess påverkan på samhället. I samband med detta kommer vi bland 

annat inkludera Navet som arbetar väldigt mycket med miljö och som dessutom har en hel del 

aktiviteter kring detta. 

Vår målgrupp riktar sig mot barn och ungdomar mellan 9-14 år där vi ska arbeta i förebyggande syfte. 

Dessutom kommer vi arbeta med ungdomar mellan 15-25 för att motverka de negativa miljöer som 

redan hamnat i.  

 

 

Kontaktperson: Khadija Davodabdi 

Telefonnummer: 0769350206 

Mail: Harakat.Norrby@outlook.com 

 

 



Socialt Riktat Bidrag, 2020 

Pakistanksa Kultur Förening  

Org. #: 802517-0187 
 

Introduktion till vår Förening 

 

Vi som Pakistanska Kultur Förening är lite nya i Borås stad startade förra året i juni. 

Vi är mer än 45 familjer med totalt 150 plus medlemmar, varav 30 plus är mellan 6 

och 20 år. Syftet med vår förening är att hjälpa vårt samhälle att förstå den svenska 

kulturen, få kunskapen om det svenska arbetssystemet och i slutändan hjälpa dem att 

integreras i detta samhälle. Vi organiserar många kulturella och sociala aktiviteter för 

våra barn och unga medlemmar där de uttryckar dem med lätthet och får bättre 

förståelse för hur de kan vara en värdefull resurs för detta samhälle och hur de kan 

vara en god människa. 

 

Motivation för detta bidrag 

 

Vår förening fungerar mestadels i Hässleholmen-området. Vi försöker ordna 

aktiviteter där vår unga generation och deras föräldrar kommer närmare varandra och 

gör några kreativa saker istället för att vara involverade i andra olagliga aktiviteter. 

Vi har redan organiserat modersmål och läxa hjälpklasser varje vecka. Motivationen 

med detta bidrag är att ytterligare utöka vår verksamhet där vi kan ta våra barn i olika 

museer (svenska historiska, marina, vetenskapliga osv.) Där de kan lära sig mer om 

naturen, historien, marina livet och vetenskapliga saker. 

Tillsammans med detta är vi villiga att ordna utbildningskurser för föräldrar där de 

kommer att förstå hur man ska agera med barn när man bor i det svenska samhället. 

Det hjälper dem att minimera konflikterna med sina växande barn. 

Hittills har de flesta av utgifterna ordnats av våra medlemmar. Med detta bidrag kan 

vi ytterligare utöka våra aktiviteter för unga och föräldrar. 

 

 

 

 



 

Ungefärlig budget 

 

Planerade modersmålsstudier och idrottsresor, 2020 

 

- The Swedish History Museum, Stockholm  

- Göteborgs Naturhistorska Museum 

- Vasamuseet Stockholm 

- Fotbollsmatch i Göteborg 

 

Beräknad kostnad: 

Resande + Entrébiljetter + fika= 25000 kr 

 

Utbildningskurs för föräldrar 

 

Beräknad kostnad: 

Kursmaterialkostnad för tränare + Lokalkostnad + Fika = 5000 Kr 

 

Total Budget: 25000 + 5000 kr = 30000 kr  

 

















 

Från: Joni Sahin <joni.sahin@tele2.se>  
Skickat: den 12 december 2019 23:19 
Till: Mikael Hedberg <Mikael.Hedberg@boras.se> 
Ämne: Socialt riktat bidrag 
 

Hej! 
 
På senare år har vårt medlemsantal vuxit en hel del och därmed också våra aktiviteter vilket vi 
är glada över. Så långt allt bra! Vi har ledare på plats men däremot inte utrustning för alla 
aktiviteter. Det handlar om stora investeringar utöver normalt som vi inte har råd med. Dels 
med tanke på att vi avlönar två anställda och dels för att vi vill spara pengar för att bygga en 
ny kyrka med tillhörande lokaler.  
 
Dessutom är det ingen hemlighet att Hulta är ett utsatt område för ungdomar som lätt kan 
hamna i utanförskap. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt ta hand om våra ungdomar 
med att erbjuda dem utbildning, socialt umgänge och aktiviteter. Vi behöver därför en del 
utrustning. Se våra önskemål enligt bifogad fil.  
 
Mvh 
Joni Sahin 
Vice ordförande  

mailto:joni.sahin@tele2.se
mailto:Mikael.Hedberg@boras.se


UTRUSTNING BESKRIVNING PRIS/ST PRIS/ST PRIS/ST PRIS/ST PRIS/ST PRIS/ST
1 Dator med tillbehör Asus Zen AIO ZN242GDT 11793
2 Skrivare med scanner och wifi HP Officejet Pro 8730 2413
3 Hemmabioreceiver till projektor Bose Soundbar 500 5490
4 Projektor BenQ TH535 6490
5 Takfäste till Projektor  Nedis Projektorfäste 499
6 Projektorduk Kingpin Screens NON210‐16:9 1990
7 Div sportartiklar (pingisbord, pingisrack, badmintonrack, nät, basketbollar, fotbollar etc 4990 97 1347 1119 299 149
8 Surfplatta Samsung Tab S5e 3990
9 Adapter till projektor från datorer och surfplattor Satechi USB‐C 4K 60 HZ 379

10 TV Samsung 65" UE65RU6025 8990
11 Lekplats (gungor, osv) Trägunga Hörby Bruk m. Slide 4749
12 Wifi förstärkare (Wi‐Fi når inte ut till alla ytor Netgear EX6110 549
13 Pyssel för barn 1 set av vad som helst  150

Totalt 55483











Ansökan Socialt riktat bidrag från föreningen ISTK Center 

 

ISTK Center söker 213, 952 kronor för att möjliggöra aktiviteter för barn och unga från stadsdelen 

Hässleholmen och från Norrby som idag räknas som utsatta områden.  

Ålderskategorin på barnen är 6år- 20 år.  

Föreningen ISTK Center arbetar med barn, ungdomar och vuxna.  

Vi i föreningen har god kunskap och relationer med människorna i områdena vilket är en 

förutsättning till att öka delaktigheten och inflytandet och vi har som mål att minska de ojämlikheter 

som finns i våra områden vad gäller hälsa, skapa större möjligheter att delta i fotboll med hela 

familjen som fokus.  

Hänvisar även till Välfärdsbokslutet 2018.  

Bakgrund och syfte 

 

I dagsläget har vi idrottsaktiviteter inom föreningen i idrottshallarna Boda hallen och Fjärdingshallen.  

Vi har svårt i föreningen med lokalhyran för idrottsaktiviteterna och vi har fått dra ner på 

aktivitetstillfällena, om vi skulle få hjälp med lokalhyran för hallarna så skulle vi kunna starta upp 

aktiviteterna igen. 

En annan utmaning vi har haft är att våra barn och ungdomar har haft svårt att åka iväg på matcher 

och tävlingar på grund av ekonomiska förutsättningar. 

Vi vill gärna att föräldrarna är inkluderade i barnens idrottsaktiviteter och under resorna vid matcher 

och tävlingar för uppmuntra och motivera barnen till att delta i idrott samt att de känner sig trygga 

med föräldrarnas närvaro.  

Vi vill även göra det möjligt för unga ledare och föräldrar att gå en ledarskapsutbildning, att de unga 

ledarna ska kunna arbeta och få arvode som idrottsledare vid aktiviteterna samt matcher för att det 

ska bli en kontinuitet för barnen och verksamheten.  

Något annat som vi ser behov till är lag kläder och idrottsskor för att vi har märkt att det ibland kan 

vara en orsak till att vissa uteblir från att delta sedan är det viktigt att ha det vid matcher och 

tävlingar.   

Sedan för att känna en stolthet över sitt område och lag.  

Vi anser att det är väldigt viktigt att kunna inspirera våra unga för fortsatt engagemang genom att 

göra ett studiebesök och samtidigt spela match mot det laget där studiebesöket äger rum för besöka 

deras verksamheter och kunna utbyta erfarenheter och kunskap samt spela match.  

Våra barn och unga har inte kunnat tidigare åka på läger som ett lag då förutsättningarna har varit 

begränsade därför skulle vi vilja möjliggöra detta om vi fick ekonomiska resurser till det.  

 

 

 



Mätbara och konkreta mål 

Vi vill med den här satsningen öka barnens samt föräldrarnas deltagande inom idrottsaktiviteter för 

att utjämna skillnaderna som finns idag vad gäller hälsa i våra områden, öka tryggheten genom lokal 

närvaro, inspirera barnen bra fritidssysselsättning och där vi vill minska att unga i kriminalitet. 

Vi kommer att redovisa alla aktiviteter och vad det gett föreningen och området. 

Jag bifogar budgetkalkylen med denna ansökan.  

 

  

 

 



Tilfällen/antal Kostnader

Hyra av idrottshallar 
Bodahallen  sep‐apr 13000
Fjärdingshallen  sep‐apr 22000
Vid match 
….

Lagkläder 40 69600 (tshirt med tryck (namn samt loggor), skorts, benskydd, stumpor, vattenflaska, skor. 
Medaljer vid matcher 60 1800 (Medaljer för barn och ledarna) 
Blommor till föräldrar 21 4200 (Ledarna samt hjälpledarna föräldrarna, viktigt i denna process att de känner uppskattning
Bokning av tvätt av lagkläderna  96 2112
Arvode till ledaren som håller i ledarutbildningen 4 10000 ( Workshop för ledare som kommer att hålla i träningarna 4h per workshopstillfälle)
Arvode till tre ledare som arbetar med grupperna 16 tillfällen  30240 (6 tränare får arvode för träningarna innan matchen, resterande jobbar de ideelt)
Arvode till domaren  2 matcher 4000 (Vid bortamatcherna)
Kostnader vid match i annan stad  Detta som markerat gäller bortamatch i Stockholm och i detta ingår studiebesök där man t
Hyra av två minibussar  fram och tillbaka 9000
Bensinersättning  3000
Övernattning  18200 (2 nätter) 

Mat  12800 (Vid bortamatchen två dagar lunch, middag samt mellanmål)
Presentkort för att uppmuntra till fortsatt deltagande 12000 (Presentkort för alla våra spelare ) 
Studiebesök 2000

Totalt 213952



g )

tar del hur de har organiserat i Stockholm.



Socialt riktat bidrag 
Ansökan 
 
IK Ymers boxningssektion erbjuder barn och unga betydligt mer än att lära sig boxning. Hos 
oss tränar alla sida vid sida, oavsett kön eller etnicitet. Boxningen lär barnen att respektera 
sin motståndare vilket är värdefullt på betydligt fler ställen än ringen.  
Det enda ungdomarna själva behöver stå för när de tränar eller tävla med oss är medlems- 
och träningsavgift, skor och träningskläder. All boxningsutrustning lånar klubben ut utan 
kostnad. Klubben står också för alla kostnader i samband med läger och tävlingar. Exempel 
på kostnader är tävlingslicens med tillhörande läkarundersökning, tävlings/läger-avgift. Vi 
ordnar även med transport till alla tävlingar och läger. DÅ många av våra ungas anhöriga inte 
kan eller vill köra hyr vi ofta en buss för att även kunna skjutsa alla våra unga tävlande. Vid 
övernattningar står klubben även för logikostnaderna. 
Fram till 2020 har klubben också stått för matkostnaderna för våra unga i samband med 
tävlingar och läger. På grund av ett minusresultat 2019 måste vi tyvärr sluta stå för 
matkostnaderna, vilket är synd, men tyvärr nödvändigt för att säkra föreningens framtid. 
 
Det vi önskar få ekonomisk stöttning till är utrustning som säckhandskar, sparringhandskar 
och huvudskydd då det slits ut fort med tanke på hur många som tränar med oss.  
 
Vi önskar också få pengar för att kunna fortsätta erbjuda transport till tävlingar och läger 
samt kunna fortsätta betala tävlingslicenserna och tävlingsavgifterna. 
 
Om föreningen inte kan fortsätta stå för dessa kostnader befarar vi att ett stort antal av våra 
unga inte kommer kunna fortsätta med boxning då deras vårdnadshavare inte kan eller vill 
stå för de kostnaderna.  
 
Vi söker därför ett bidrag på 50 000 kr för att täcka merkostnaden för transporter på 30 000 kr och 
material på 20 000 kr 
 
IK Ymer boxningssektion 
Anna Sjödin 
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Ansökan om stöd till Camp Elfsborgs Flickakademi 

2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljar 35 tkr till IF Elfsborgs satsning på 

Flickakademin under 2020.  

Ärendet i sin helhet 

Flickakademin är en del av Camp Elfsborg. Flickakademin etablerades under 

2014 och startade sin verksamhet hösten 2014. Flickakademin erbjuder, i 

samarbete med stadens klubbar och SISU, träning och ledarskapsutbildning för 

flickor som vill mer med sin fotboll. Under 2019 deltog 89 flickor i 

verksamheten.  

 

I samband med att IF Elfsborg startade upp ett damlag i div 4, så startar en ny 

flickakademi i IF Elfsborgs regi. Under hösten har ett nytt samarbetsavtal 

arbetats fram och avtalen är signerade med övriga 13 föreningar och 

uttagningsträningar har startat. Antalet deltagare kommer att uppgå till ca 30 

deltagare. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill uppmuntra satsningar på jämställdhet och 

fotbollen är den största sporten i Borås, men också en av de som är minst 

jämnställd, 75% pojkar/män och 25% flickor/kvinnor. Flickakademin är en 

satsning som ligger väl i linje med nämndens prioritering och inriktning. Av den 

anledningen är det av stor vikt att stödja initiativet.                 

Beslutsunderlag 

1. IF Elfsborgs ansökan                                

Samverkan 

Samverkan har skett med IF Elfsborg 

Beslutet expedieras till 

1. IF Elfsborg 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Hej! 

Det är dags att summera verksamhetsåret 2019 för Camp Elfsborg Flickakademi och vi kan konstatera 

att det varit ett händelserikt och sportsligt framgångsrikt år. Ett år där ett flertal rekord har slagits, vi 

har haft 89 deltagare och deltagit i tre cuper med totalt 4 lag vilket är mer än någonsin tidigare. Vi 

har spelat ett flertal träningsmatcher som toppades med en match mot Queens Park Rangers U18-

lag. Vi vill också framhålla hur stolta vi är över att få kommentarer från arrangörer och andra 

lagledare att våra spelare alltid uppträder sportsligt och som goda ambassadörer för IF Elfsborg både 

på och utanför fotbollsplanen. Vi kan dock konstatera att vi varit för många deltagare för att 

upprätthålla den nivå på innehåll och kvalitet som vi önskar. 

Under våren röstade medlemmarna i IF Elfsborg ja till att starta damfotbollsverksamhet med början i 

division 4 våren 2020 något som vi i Flickakademin längtat efter sedan starten 2014. Detta innebär 

att verksamhetsåret 2019 blir det sista i nuvarande regi och format men också början på en ny 

Flickakademi i IF Elfsborgs regi. Under hösten har ett nytt samarbetsavtal arbetats fram och nu är 

avtalen signerade och inbjudan till uttagningsträningarna i januari kan äntligen skickas ut. 

Verksamheten i Flickakademin 2020 kommer i stort sett vara som tidigare med skillnaden att vi 

endast kommer att ha ca 30 deltagare i åldern 14-16 år, inga träningsmatcher eller deltagande i 

cuper under tidsperioden då seriematcher spelas med den egna föreningen men istället träning med 

Flickakademin varje måndag under hela säsongen. Ev matcher spelas utanför tävlingssäsongen. 

Som vanligt så måste alla som är intresserade av att vara med söka, även om man varit med tidigare 

år. Vi kommer också ha ett nära samarbete med klubbarnas tränare för att på ett ännu bättre sätt få 

underlag till vilka som skall vara med i flickakademin. 

Av de klubbar som tidigare varit med är det bara Mariedal som valt att inte skriva på ett nytt avtal 

vilket innebär att spelare därifrån inte kan vara med i flickakademin 2020. 

Vi har 93 sökande till 2020 år akademi och uttagningarna sker helgerna v2 och v3. Träningen 

beräknas börja 3/2. 

I år erbjuder vi ett närmare samarbete med tränarna i samarbetsföreningarna där vi erbjuder 

seminarier med innehåll utefter vad klubbarna vill. Damlagets tjejer kommer att träna 

samarbetsklubbarnas 10-12 åriga tjejer någon gång under året efter klubbarnas önskemål. 

En samarbetsgrupp styr verksamheten även om IF Elfsborg har det ekonomiska ansvaret med en 

särredovisad ekonomi som Flickakademin har insyn igenom en utsedd kassör. 

Vi har tidigare år fått ett stöd av FoF på 75 000 kr per år och efter samtal så äskar vi i år 50 000 kr. Vi 

har ett stort behov av detta stöd som framför allt går för att utveckla flick/damfotbollen i stadens 

klubbar. 

 

IF Elfsborg 

Jan Ryrlén, ansvarig Camp Elfsborg Flickakademin. 
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Avtal om arrangörskap avseende Svenska 

Mästerskapen i friidrott "Friidrott-SM 2021" 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på IK Ymer och Svenska 

friidrottsförbundet ansökan om att förlägga svenska mästerskapen i friidrott för 

seniorer i Borås och Ryavallen 2021. Samtidigt hemställer nämnden om 500 tkr 

till Kommunstyrelsen för att genomföra arrangemanget.        

Ärendet i sin helhet 

Svenska friidrottsförbundet är huvudman för de svenska mästerskapen i 
friidrott och tecknar avtal med den lokala arrangörsföreningen, IK Ymer, och 
värdstaden Borås. IK Ymer och Borås Stad står som operativ genomförare för 
arrangemanget och säkerställer att tävlingarna uppfyller de kvalitetskrav som 
svenska friidrottsförbundet ställer, samt att arrangemanget genomförs på ett i 
övrigt professionellt tillvägagångsätt. 
 
Borås arrangerade senast de svenska mästerskapen för seniorer 2013 på en 
nyrenoverad och anpassad Ryavallen. Arrangemanget blev väldigt lyckat och 
arrangörsföreningen IK Ymer gjorde ett utmärkt arbete. På senare år har lag- 
SM i friidrott avgjorts under SM-veckan 2014 och 2017, samt att IK Ymer och 
Borås Stad var värd för fjolårets U20 EM i friidrott. Under 2020 kommer IK 
Ymer att få arrangera lag-SM i friidrott igen, beroende på att Halmstad som är 
ansvarig för sommarens SM-vecka inte klarar av att arrangera 
friidrottstävlingarna under veckan, därav har frågan gått till IK Ymer och Borås 
Stad. 
 
Både Svenska och Europeiska friidrottsförbundet var mycket nöjda med U20 
EM i friidrott i Borås. Både arrangörsföreningen IK Ymer och Borås Stad har 
visat att det går att arrangera stora nationella och internationella arrangemang i 
Borås. Ryavallen fungerar utmärkt som en toppmodern arena och kommer att 
förbättras ytterligare under 2020.  
 
När Ryavallen renoverades och anpassades för stora friidrottstävlingar, så var 
ambitionen, förutom att skapa bättre förutsättningar för friidrotten i Borås, 
också att locka stora mästerskap till Borås. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
arbetar i nära samverkan med Borås TME för att understödja IK Ymer och 
Svenska friidrottsförbundet att lyckas med arrangemanget. För stadens del 
betyder det mycket i turistekonomiska effekter. Vår ambition är att för varje 
satsad krona få en utdelning på åtta kronor, det vill säga om Borås Stad satsar 
500 tkr på arrangemanget så ska de turistekonomiska effekterna ge 4 000 tkr 
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tillbaka till staden. Detta i form av vad deltagare, funktionärer och åskådare 
spenderar i staden under arrangemanget. Tävlingarna sänds också i Sveriges 
television, vilket gör att marknadsföringseffekten blir betydande. 
 
En lokal organisationskommitté kommer att bildas för arrangemanget, där IK 
Ymer får ordföranderollen. Övriga funktioner kommer att tillsättas under våren 
2020.                

Beslutsunderlag 

1. Avtal om arrangörskap                      

Samverkan 

Tillsammans med Borås TME och IK Ymer. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. IK Ymer 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Avtal om arrangörskap 

Avseende Svenska Mästerskapen i friidrott 

”Friidrott-SM 2021” 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
 
Svenska Friidrottsförbundet org.nr 802001-0719 (nedan kallad SFIF) och Arrangörsföreningen 
IK Ymer Friidrott org.nr 864500-3024 (nedan Lokal arrangörsförening) och Borås Kommun org.nr 212000-
1561 (nedan Kommunen) har denna dag träffat följande avtal. 
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1 Bakgrund 

 
Svenska Friidrottsförbundet är huvudman för de Svenska Mästerskapen i friidrott. Det praktiska genomförandet 
skall följa Svenska Friidrottsförbundet upprättade manualer för bland annat tävlings- och mediearbete samt 
tävlingstekniskt genom den nyaste upplagan av ”Tävlingsregler för friidrott”.  
 
I processen bidrar Svenska Friidrottsförbundet (SFIF) aktivt med central projektledning, planering, 
kunskapsutbyte och kontinuitet till genomförandet av ett framgångsrikt mästerskap.  
 
Den lokala arrangörsföreningen och Kommunen står som operativ genomförare för arrangemanget Friidrott-SM 
2021. Genom detta åtagande säkerställer båda att tävlingarna uppfyller de kvalitetskrav som SFIF ställer samt att 
arrangemanget genomförs på ett i övrigt professionellt tillvägagångssätt. 
 

1.1 Tävlingen och datum 

Tävlingarna genomförs över tre dagar. Svenska Friidrottsförbundets ramprogram för dessa dagar skall följas. 
Detaljerat tidsprogram framarbetas i samarbete med SFIF där SFIF fastställer det slutliga tidsprogrammet. 
Undantag från detta kan ske av parterna med en god framförhållning om detta ämnar till att höja evenemangets 
attraktionskraft.  
 
Datum för SM-tävling ska vara fastlagt av Svenska Friidrottsförbundet senast den 31 oktober 2020 med ett 
preliminärt datum senast 1april 2020. Evenemangsperioden är juli/augusti 2021. 
 

2 Definitioner och tolkningar 

Friidrotts-SM 
Med Friidrotts-SM avses svenska mästerskapen i friidrott för seniorer på arena. Friidrotts-SM innehåller i 
dagsläget 36 individuella grenar. Under avtalets gång kan Svenska Friidrottsförbundets årsmöte ändra mindre 
delar i grenprogrammet utan att detta påverkar avtalets giltighet.  
 
Med Friidrotts-SM och vad som omfattas av det här avtalet menas också alla kringaktiviteter eller delar som 
också associeras med Friidrotts-SM. Det kan vara tidningsbilagor, marknadstorg, VIP-aktiviteter med mera, 
aktiviteter som ordnas för att just Friidrotts-SM anordnas. 
 
Parterna 
Parterna i avtalet är Svenska Friidrottsförbundet, aktuell kommun och den lokala föreningen/föreningarna. 
 
 
IAAF 
Det internationella friidrottsförbundet (International Association of Athletics Federations). 
 
Host Broadcaster 
Det bolag som producerar Friidrotts- SM för TV-sändning, oftast ett TV-bolag. 
 
Parasport-SM i friidrott 
Ibland arrangeras också Parasport-SM i samband med Friidrotts-SM. Särskild uppgörelse föreligger mellan 
Svenska Friidrottsförbundet och Svenska Parasportförbundet som reglerar kommersiella rättigheter. 
 

3 ORGANISATION 

Föreningen och kommunen säkerställer genom separat överenskommelse att organisationsstrukturen följs och att 
alla funktioner besätts. 
 
 

Kommunen 

Svenska Friidrottsförbundet 

Föreningen/föreningarna 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 Lokal Organisationskommitté 

Kommunen och den lokala arrangörsföreningen utser en lokal 
organisationskommitté (LOK) som strategiskt arbetar med evenemanget. Det är också LOK som säkerställer att 
det operativa arbetet genomförs. 
 
LOK ansvarar för: 

 Upprättande av mål för evenemanget 

 Fastställande av budget för evenemanget 

 Fastställande av biljettpriser för evenemanget 

 Fastställande av marknadsföringsplan 

 Att aktivt arbeta för ett ökat intresse för Friidrotts-SM både före och under evenemanget 

 Planering, genomförande och uppföljning av evenemanget 

 Regelbunden budgetuppföljning 

 Att kontinuerligt erhålla information från ansvarig tjänsteman gällande den operativa organisationens 
arbete 

 LOK är högst ansvarig för att kravspecifikation uppfylls 
 
I LOK skall minst två representanter från Kommunen respektive minst två representanter från den lokala 
arrangörsföreningen ingå. Därutöver skall Svenska Friidrottsförbundet delta med minst två personer vid LOK:s 
möten. Den lokala föreningen har ordförande- och sekreterarskapet i LOK. Kommunen justerar alltid protokoll.   
 

Lokal 
Organisationskommitté

SM-general

Tävling Marknadsföring

Arena Ekonomi

Marknad Information

Aktivaservice Kringaktivteter

Publikservice
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Den lokala arrangörsföreningen är sammankallande i LOK och står för kostnader som uppkommer för dessa 
möten. Samtliga parter står dock själva för rese- och/eller logikostnader som uppkommer genom engagemanget i 
LOK. 

3.2 Operativ organisation 

LOK upprättar organisationsstruktur för Friidrotts-SM med minst nedanstående funktioner. Då organisationen 
är funktionsbaserad kan ytterligare ansvarsområden inkluderas genom beslut i LOK om behov uppkommer. För 
varje funktion i organisationsskissen skall en ansvarig person utses. I specifikation nedan klargörs vilka 
förutsättningar som föreligger och behov som skall uppfyllas före och under evenemanget. 
 
Evenemanget skall utöver funktionärer i nedanstående specifikation genomgående ha erforderligt antal 
funktionärer för att med god nivå hantera de uppgifter som evenemanget innebär.    

3.3  Lokal arrangörsförening 

Den lokala arrangörsföreningen, som arrangör av Friidrotts-SM skall ha genomgått RF:s program ”Vaccinera 
klubben mot doping” vid tävlingens genomförande. För Svensk friidrott är den här punkten av yttersta vikt och 
om detta ej genomförts blir arrangören återbetalningsskyldig hela bidragsbeloppet från Svensk friidrott. 

3.4     SM-general  

LOK utser högst ansvarig tjänsteman för evenemanget. Personen är rapporterande och ständigt adjungerad i 
LOK. Personen ges mandat att bygga en operativ organisation lämpad för ett framgångsrikt genomförande av 
tävlingen. Kommunen och/eller den lokala arrangörsföreningen ansvarar för SM-generalens kostnader.  

3.5 Tävling 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Arenan skall rent allmänt uppfylla samtliga krav ("skall") och rekommendationer ("bör") specificerade i 
SFIF:s regelbok vad gäller "Anläggning/Fast utrustning" för berörda grenar. 

 

 Sekretariatsutrymmet skall vara erforderligt utrustat med datorer, skrivare och minst två 
kopieringsapparater. 

 

 Dopingkontrollant skall ges tillgång till avskilda utrymmen, med toalett, för dopingkontroll. 
 

 Sjukvårdare skall ges tillgång till avskilt utrymme för sjukvård 

3.6 Personella behov 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 En tävlingsledare med förbundsdomarutbildning (dvs. har genomgått SFIF:s förbundsdomarkurs och 
blivit godkänd på regelkunskapsprovet). 

 

 En teknisk ledare som bör ha genomgått SFIF:s speciella utbildning för tekniska ledare. Då sådana 
kurser ej arrangeras regelbundet kan SFIF:s Tävlingsansvarige ge dispens för en rutinerad 
förbundsdomare eller person med motsvarande kunskaper och erfarenheter som teknisk ledare. 

 

 En jury som skall ha till uppgift att utifrån gällande regler granska ev. domslut som ifrågasätts vid 
tävlingen. Juryledamöter skall normalt vara förbundsdomare, eftersom de måste besitta en bevisad stor 
kunskap om och förtrogenhet med reglerna. 

 

 Starter (3), startledare, Teknisk Delegat (2) och seedare, utses av Svenska Friidrottsförbundet, men 
arrangören bekostar uppkomna kostnader för resa och logi för. SFIF ska verka för att funktionärerna 
rekryteras så nära geografiskt som möjligt till Borås.  
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 En eltidsledaren som är godkänd förbundseltidtagare (dvs. ha genomgått SFIF:s kurs för eltidtagare). 
Dock kan om särskilda skäl föreligger Svenska Friidrottsförbundets Tävlingsansvarige ge dispens för 
annan eltidsledare om denne bedöms ha erforderlig utbildning, kompetens och erfarenhet. 

 

 Samtliga domare med ledaransvar (grenledare och löpledare) skall vara förbundsdomarutbildade. 
 

 En tävlingsläkare med ytterligare medicinska assistans skall finnas på evenemangsområdet före, under 
och efter tävlingarna under samtliga dagar. 
utser person som håller kontakten med antidopingorganisationen och säkerställer att tester kommer till 
stånd. Ansvarar för antidopingrum och att erforderligt antal följeslagare finns.  
 

 Den lokala arrangörsföreningen utser person som håller kontakten med antidopingorganisationen och 
säkerställer att tester kommer till stånd. Ansvarar för antidopingrum och att erforderligt antal 
följeslagare finns.  

 

 Den lokala arrangörsföreningen beställer nummerlappar och medaljer/jetonger av Svenska 
Friidrottsförbundet. Den lokala arrangörsföreningen bekostar medaljerna och Svenska 
Friidrottsförbundet bekostar nummerlappsproduktion. 

 

4 Arena 

Det åligger arenaägaren att i samarbete med LOK säkerställa att nedanstående krav och behov uppfylls. 
 

 Arenan skall ha läktare med sittplatser under tak för publik för 1 000 personer. 
 

 Arenan ska utöver de 1000 sittplatserna under tak utrustas med 1500 ytterligare sittplatser, på en 
tillfällig läktare. I samråd med SFIF kan denna läktare konverteras om till ståplatsläktare och då med en 
kapacitet på 2000 platser. Därutöver har arenan möjlighet till ca 500 ståplatser i marknivå. I det fall 
publiktillströmningen förväntas överstiga planerad kapacitet, är arrangören villig att i samråd med SFIF 
verka för en utökning av den totala publikkapaciteten. 

 

 Arenan skall ha erforderligt antal anpassade platser samt övriga faciliteter för att säkerställa att en god 
service för funktionshindrade tillhandahålls. Arenan skall erbjuda omklädningsrum med god standard i 
tillräcklig omfattning (minst fyra) med toalett och dusch med varmvatten. 

 

 Det skall erbjudas närbelägna uppvärmningsmöjligheter minst i form av större yta för 
löpningsuppvärmning med minst två 40 meters banor med allvädersbeläggning eller liknande för sprint- 
och häckuppvärmning.  

 

 Separat kastplan för uppvärmning skall finnas. 
 

 Någon form av regnskyddat utrymme för uppvärmning skall erbjudas. 
 

 Arenan skall ha anpassat antal toaletter i separata ytor för publik, personal, media och aktiva. 
 

 LOK skall erbjuda kiosk och/eller matförsäljning på arenan i erforderlig omfattning. 
 

 Parkeringsutrymmen i erforderlig omfattning och i rimlig närhet av arenan skall erbjudas publik, media, 
aktiva och sponsorer.  
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 Anläggningen skall ha kabelbrunn från innerplan till utsidan (med kapacitet för dragning av 
kommunikation och el för resultattavlor, högtalare och övriga behov på innerplan). Kabelrören skall vara 
testade i god tid innan evenemanget  

 

 LOK möjliggör ytor för TV-produktion enligt önskemål från av Svenska Friidrottsförbundet avtalad 
Host Broadcaster. LOK ansvarar för grundläggande infrastruktur (så som kommentatorsplatser, 
kabelbrunnar, plattformar med mera) för att möjliggöra en högkvalitativ TV-sändning. TVs 
huvudkameraplacering skall av LOK möjliggöras i direkt anslutning till målet på en höjd av minst sex 
meter  

 

 SFIF förhandlar för arrangörs räkning med avtalad Host Broadcaster för att säkerställa att en lokal Tv-
produktion genomförs. Detta för att det både ska kunna sändas direkt i TV eller webb, men också för 
att kunna användas för rörliga bilder på videotavlan. SFIF ansvarar och bekostar eventuella 
tillkommande kostnader för Tv-produktion så att rörliga bilder på videotavlan samt direktsändning i 
TV säkerställs.  
 

 Arenan skall ha en ljudanläggning där ljudet hörs jämnt fördelat och med god kvalitet, för både tal och 
musik, över hela arenan. Förstärkt ljud skall finnas på innerplan och vara riktat mot publikplatser. 

 

 LOK skall upplåta yta för föreningars servicetält i nära anslutning till verksamheten. LOK skall erbjuda 
dessa platser som en kostnadsfri service till deltagande föreningar.  

 

 För löpning bör speciellt noteras följande grundförutsättningar 
o Varvlängden skall vara 400m  
o Det skall finnas minst sex individuella banor och det skall finnas åtta banor på upploppet 

såvida inte annat överenskommes. 
o Banor skall vara belagda med allvädersmaterial av godkänd typ och i fullgott skick 
o Det skall finnas fullständiga banmarkeringar enligt Svenska Friidrottsförbundets 

linjeringsplansch. 
o Start- och nedlöpningslinjer för gruppstart på medel/långdistans skall finnas. 
o Det skall vara en reglementsenlig sarg på insidan. Vid ev. öppningar i sargen (för korsande 

ansatslöpning eller för hinderlöpning) skall gränsen markeras med koner (högst fyra meters 
lucka i kurva). 

o Banbredden skall vara 1.22 m 
 

 För hopp och kast bör speciellt noteras följande grundförutsättningar 
o Samtliga finaler och kvaltävlingar inkl. långa kast skall genomföras på huvudarenan.  
o Ansatsbanor för hopp och spjut skall vara belagda med allvädersmaterial av godkänd typ och i 

fullgott skick. 
o Det skall finnas möjlighet att byta hoppriktning i stav, längd/tresteg samt spjut.  
o Kastringar för kula, diskus och slägga skall vara belagda med betong el. motsv. och vara i 

fullgott skick. 
o Det skall finnas en skyddsbur för diskus och slägga. Buren med kastsektorer/skyddsutrymme 

skall godkännas av Svenska Friidrottsförbundets grupp för kastsäkerhet.  
 

 Gällande utrustning och redskap bör speciellt noteras följande grundförutsättningar 
o Storbildsskärm för rörliga bilder, resultatlistor och annan grafik på minst 40 m2. 

Storbildsskärmen ska placeras och vara läsbar av majoriteten av besökarna. Storbildsskärmen 
ska också ha möjlighet till att ta emot produktionen från Host Broadcaster. Offert från 
Broadcaster och kostnader för denna produktion ansvarar och bekostas av arrangören. 

o Resultatdisplay vid teknikgrenar (minst 4 st.). Displayen skall ha kapacitet att visa namn, 
resultat och omgång, samt vara dubbelsidig och roterande alternativt av modellen ”triangel”. 

o Displayer för angivande av rullande tid och preliminär segrartid. 
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o Det skall finnas dubbla kompletta och godkända eltidtagningsutrustningar – inklusive 
målkamera, avläsningsutrustning och startpistoler - skyddade för regn och vind. Det 
rekommenderas att kamerorna är placerade på var sin sida om mållinjen. Om detta inte är 
praktiskt lämpligt ska de vara så högt placerade att risken för att löparna skymmer varandra på 
målfotot är försumbar. 

o Erforderligt antal fungerande vindmätare (minst 2) av modell med inga rörliga delar. 
o Godkända kastredskap i erforderlig mängd. 
o Övrig lös utrustning enligt SFIF:s regelbok i erforderlig mängd. 

4.1 Personella behov 

 Arenapersonalen ansvarar för att arenan är funktionell, ren, möjliggör och är behjälpliga vid 
kabeldragning. Personalen har ansvar för att erforderlig el finns på arenan och omedelbart avhjälper 
eventuella problem med ovanstående.  
 

5    Marknad 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Svenska Friidrottsförbundet och LOK upprättar gemensam försäljningsstrategi, prissättning och 
paketering för Friidrotts-SM. 

 

 Svenska Friidrottsförbundet har huvudansvaret för upprättandet av skyltskiss beträffande exponering på 
evenemanget. 

 

 Arenan ska vara en s k Clean Venue, vilket innebär att inga sponsoravtal beträffande exponering eller 
aktivitet får ingås som inte uttalat framgår av nedanstående marknadsrättigheter för arrangemanget. Med 
venue avses området innanför det avgränsade arenaområdet. Arrangemangets venue definieras även som 
andra platser där parterna uttryckligen marknadsför eller genomför aktivitet vid/inför Arrangemanget 
(så som ev försäljningsytor eller parkeringsplatser i direkt anslutning till arrangemanget eller SM-
aktiviteter riktade mot allmänheten på platser utanför arenan). LOK skall i samtliga fall skyndsamt agera 
mot externa aktörer som på otillbörligt sätt försöker dra nytta av Arrangemanget. 

 

 Samtliga av Svenska Friidrottsförbundets sponsorer åtnjuter branschexklusivitet beträffande association 
och exponering (tryckt, elektroniskt och ljud) inför och under Friidrotts-SM. I de fall LOK väljer att ta 
fram SM-bilaga eller liknande åtnjuter företagen branschexklusivitet. Svenska Friidrottsförbundets 
sponsorers branscher delges LOK senast 30 januari evenemangssåret. 

 

 Alla samarbetsavtal som LOK ingår skall för att undvika branschkonflikter alltid godkännas av 
kontaktperson på Svenska Friidrottsförbundet innan LOK ingår avtal.  

 

 Arenan skall erbjuda VIP/hospitality-möjligheter för minst 150 personer. Denna placering skall vara 
innanför avspärrningarna och i nära avslutning till huvudläktaren. LOK ansvarar för VIP/hospitality på 
en tillräcklig nivå (bestående av minst buffé med varm mat, kallskuret, dryck, fika och kaffebröd).  
 

 Arenan skall ha lämpligt utrymme för sponsorby. Denna skall placeras så att den är lättillgänglig för 
publiken. Till området skall el efter behov erbjudas.  
 

 Svenska Friidrottsförbundets sponsorers logotyper, max sex (6) st skall finnas med på alla trycksaker 
(t.ex. affisch, annonser och programblad) vid Friidrotts-SM. 

 

 Allt material med igenkänningssymbolerna Svenska Friidrottsförbundet, Svensk Friidrott, Friidrotts-SM 
och Svenska Friidrottsförbundets sponsorer skall innan tryck/distribution godkännas av kontaktperson 
på Svenska Friidrottsförbundet.  
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 I grunden har Svenska friidrottsförbundet exponeringsrättigheterna för arrangemanget med undantag för 
följande exponering som arrangören förfogar över. 

 
Arrangörens exponeringsytor 

o 10 st 6x1 meter TV-mässiga arenaskyltar  
o 6 st 6x1 meter publikmässiga arenaskyltar på upploppsrakan 
o 2 st 0,5x2,5 meter innerplansskyltar vid mållinjen 
o 2 st 0,5x2,5 meter innerplansskyltar vid utgången av andra kurvan 
o 3 st 0,5x2,5 meter innerplansskyltar vid teknikgrenar 
o Häckar, hinder och vattengrav (OBS exponering endast på baksidan av häck hinder från 

löparen sett). 
o 1/3 på sprintrampen bakom sprintstarten (delas med två av SFIF:s sponsorer) 
o Hoppbäddar (Höjd och stav) 
o 26 grenvärdsskap 
o Exponering videoskärm (max 5 st) 
o Exponering innerplansdisplayer (max 5 st) 

Eventuell extra exponering som möjliggörs av befintliga exponeringsytor utöver ovan nämnda beroende på 
arenans utseende skall avtalas med SFIF i särskild uppgörelse. 

 
LOK har också utöver exponering också rätt att till exempel sälja hospitality till sponsorer. 

 
SFIF har övrig exponering på arenan av de typer som nämns ovan och har i tillägg till detta också rätt till: 

o 8 st. annonser 1/1-sida (vid A4 eller mindre, halvsida vid större format i tävlingsprogrammet.  
o Samtliga exponeringsplatser på nummerlapp 
o Ytor för tält el. dyl. för publikaktivitet på evenemangsområdet 
o 50 st. VIP-biljetter (till sponsorer) per evenemangsdag 
o 200 st entrébiljetter per evenemangsdag 

 
Svenska Friidrottsförbundet förbehåller sig rätten att i samråd med LOK och utan ytterligare 
ersättning/kompensation göra mindre förändringar i ovanstående fram till 30 januari evenemangsåret.  
 

 Svenska Friidrottsförbundets leverantör av landslagsutrustning har vid tävlingarna ensamrätt på 
försäljning av produkter inom segmentet sportsko och sportkonfektion. Produkter från konkurrerande 
varumärke får ej exponeras på t.ex. funktionärer.  

 

 LOK ansvarar för kvalitetskontroll av exponering vid evenemanget. Svenska Friidrottsförbundet 
upphandlar utan extra kostnad för LOK uppsättning- och ev skyltställningar för arenareklamen. SFIF 
upphandlar och bekostar uppsättning och eventuella skyltställningar för arenareklamen (sarg och 
innerplansskyltar).   

5.1 Personella behov 

 Marknad-/Sponsoransvarig utses av LOK. Personen ansvarar för koordinering av försäljningsrättigheter 
med Svenska Friidrottsförbundet. Personen ansvarar för lokal försäljning av sponsorrättigheter samt 
säkerställer att samtliga rättigheter efterlevs och levereras på ett korrekt sätt. Personen säkerställer att 
Svenska Friidrottsförbundet och IAAF:s reklamregler följs. Brott mot dessa kan innebära 
skadeståndsskyldighet för LOK. För mer information se aktuell upplaga av ”Tävlingsregler för 
Friidrott” samt www.iaaf.org för senaste information.  

6 Publikrekrytering och Marknadsföring 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Evenemanget tar fram en publikrekryterings- marknadsföringsplan i samarbete med Svenska 
Friidrottsförbundet som godkänns av den sistnämnda. 
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 Kommunen bistår med att utan kostnad upplåta till LOK exponeringsutrymmen/platser för 
marknadsföring av arrangemanget.  

 

 Evenemanget skall använda av Svenska Friidrottsförbundet framtagen Friidrotts-SM-logotype och följa 
grafisk manual för densamma. Modifiering för att tydliggöra den lokala kopplingen kan göras i enighet 
med manualens riktlinjer. 

 

 Evenemanget skall ha en genomtänkt grafisk profil som följer riktlinjer från Svenska 
Friidrottsförbundet. Det grafiska manéret skall nyttjas i all intern och extern kommunikation. 

 

 LOK skall använda ett av Svensk friidrott angivet biljettförsäljningssystem där biljetter kan köpas både 
via Internet och i fysisk form. SFIF:s avtal med leverantören av biljettsystem gäller för arrangören. 

 

 LOK skall ha ett system för att kontrollera in- och utpassage.   
 

 Allt material med igenkänningssymbolerna Svenska Friidrottsförbundet, Friidrotts-SM och Svenska 
Friidrottsförbundets sponsorer skall innan tryck/distribution godkännas av kontaktperson på Svenska 
Friidrottsförbundet.  

 

 Svenska Friidrottsförbundets logotype skall finnas med på alla trycksaker (t.ex. affisch, annonser och 
programblad) vid Friidrotts-SM. 

6.1 Personella behov 

 Marknadsföringsansvarig arbetar efter av LOK framarbetad marknadsplan för att uppnå största möjliga 
genomslag och intresse för evenemanget. 
 

7 Aktivas service 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Ansvarsområdet innefattar ansvar för att underlätta hotellbokningar, parkeringsmöjligheter för aktiva 
och ledare, möjlighet till transport till uppvärmning och andra frågor som berör aktiva och ledare. 

 

 Den lokala arrangörsföreningen ansvarar för att det är möjligt för deltagande föreningar att få ett bra 
lokalt boende under mästerskapstävlingen. Om Svensk Friidrott har en partner inom hotellbranschen 
skall denne prioriteras och alltid tillfrågas. 

7.1 Personella behov 

 Ansvarig, för de aktivas service, skall säkerställa att aktiva och ledare får en god servicenivå. 
 

8 Publikservice 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att publiken är väl omhändertagen genom publikvärdar 
 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att det finns en väl anpassad nivå på kiosk- och försäljning 
på arenan. 

 

 Det skall finnas tydliga informationsskyltar som dirigerar publik, media och deltagare till arenan såväl 
som inne på arenan. 
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 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att områden med begränsat tillträde endast beträds av gäster 
med behörighet. 

 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att Svenska Friidrottsförbundets entréportaler i största 
möjliga utsträckning används vid inpassage på arenan. 

 
 

8.1 Personella behov 

 Publikserviceansvarig utses som har ett övergripande ansvar för bland annat publikvärdar, kiosker, 
information, entréer, sjukvård och övriga funktioner riktade mot publik. Personen har även ansvar för 
publik-, tävlande- och funktionärers säkerhet.  

9 Ekonomi 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen är ekonomiskt ansvarig för evenemanget och har fullt ekonomiskt ansvar 
för ingångna avtal. 

 

 Evenemangets ekonomi skall redovisas separat i föreningens verksamhet. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen erhåller ett arrangörsbidrag om 300 000 kr för att arrangörskapet av 
evenemanget från Svenska Friidrottsförbundet. Utbetalas med ¼-del vid avtalets undertecknande, ½-del 
sista april evenemangsåret och ¼-del en månad efter evenemangets genomförande.   

 

 Den lokala arrangörsföreningen erhåller ett likvärdigt arrangörsbidrag från kommunen i form av 
ekonomiskt stöd. 

 

 SFIF bidrar också med funktionärsklädsel genom sin klädleverantör i form av 
o 250 st Pikétröjor 
o 200 st T-shirts 
o 300 st kepsar  

 

 Svenska Friidrottsförbundet erhåller senast tre (3) månader efter evenemanget detaljerad ekonomisk 
sammanställning. 

 

 Svenska Friidrottsförbundet har rätt att få full insyn i evenemangets löpande ekonomi. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen ansvarar för att kontanter hanteras på ett säkert sätt vid evenemanget. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen har full rätt till alla intäkter vad gäller kiosk-/matförsäljning, 
biljettintäkter, egen hospitalityförsäljning, programbladsförsäljning (liksom kommersiella rättigheter i 
punkt 4.1.2 - Arrangörens exponeringsytor)  

9.1 Personella behov 

 En ekonomiansvarig med ansvar för evenemangets löpande räkenskaper utses. 

10 Information 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen följer av Svenska Friidrottsförbundet framtagna ”Medieanvisningar för 
SM-arrangörer”  
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 Det skall finnas minst 40 st. regnskyddade pressplatser med arbetsbord med uppsikt över 
tävlingsområdet med trådlös samt trådbunden Internetanslutning varav den sistnämnda skall ha en 
uppladdningshastighet om minst 10 mb. Sittplatserna skall placeras nära Mixed Zone. 

 

 Media skall ges möjlighet att interagera med de aktiva i en s.k. Mixed Zone under tak. Placeringen skall 
vara vid målet och endast vara tillgänglig för media och aktiva. För aktiva skall denna utpassage vara 
obligatorisk. 

 

 Evenemanget skall använda av Svenska Friidrottsförbundet tillgängliggjord webbplats. Hemsidan 
tillhandahålls evenemanget senast en månad efter föregående års SM-tävling. Hemsidan skall följa 
Svenska Friidrottsförbundets riktlinjer och innehålla: 
- Biljettinformation 
- Tidsprogram 
- Redaktionellt material 
- Pressinformation 
- Vägbeskrivning 
- Information om Friidrotts-SM och dess historia 
- Inbjudan 
- PM 
- Resultatlista 
- Resultatservice i ”realtid” 

 

 Media skall ges service i s.k. presscenter där kopiator och fika ställs till förfogande kostnadsfritt.  
 

 Den lokala arrangörsföreningen och Kommunen underlättar och bistår i TV-produktionsteamets 
förberedande arbete. 

 

 Korrekturläst resultatlista skall finnas utlagd senast en timme efter avslutad tävlingsdag. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen ansvarar för att genomföra publikundersökning vid evenemanget. 
Svenska Friidrottsförbundet ansvarar för sammanställning och utformning. 

 

 Senast tre månader efter genomfört arrangemang sammanställer Svenska Friidrottsförbundet tillsammans 
med LOK en utvärdering av evenemanget. I utvärderingen inkluderas planering, genomförande och 
ekonomisk uppföljning. Utvärderingen dokumenteras skriftligen och utgör underlag för framtida SM-
arrangörer.  

 

 Den lokala arrangörsföreningen och Kommunen bidrar kostnadsfritt vid två till tre tillfällen efter 
evenemanget med sina erfarenheter till nästkommande arrangörer av Friidrotts-SM. 

10.1     Personella behov 

 Den lokala arrangörsföreningen utser medieansvarig/presschef med huvudansvar för mediekontakter 
före-, under- och efter evenemanget. Uppgifterna innefattar bland annat pressmeddelanden, 
presskonferensen, mixed zone och presservice på plats. Medieansvarig ansvarar för att minst fem 
pressträffar genomförs med aktiva/arrangör innan mästerskapet. 

11   Kringaktiviteter 

Det åligger LOK att tillsätta nedanstående personal samt uppfylla nedanstående behov. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att prisutdelningar genomförs på ett högtidligt och 
intresseväckande sätt. 
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 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att en invigning genomförs. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att eventuella övriga ceremonier genomförs på ett bra sätt. 
 

 Den lokala arrangörsföreningen arbetar kreativt och aktivt för att göra Friidrotts-SM till mer än en 
friidrottstävling på lokal nivå. Till exempel: 

o Prova-på-friidrott i stadscentrum 
o Informationsutdelning vid köpcentrum 
o Autografsignering på och utanför arenan 
o Mångkamp för samarbetspartners 
 

 Den lokala arrangörsföreningen säkerställer att evenemanget presenteras på ett professionellt sätt genom 
engagerade speakers, musik och underhållning samt koordinering av resultattavlor och annan 
information till åskådare. 

 

 Den lokala arrangörsföreningen och Kommunen bistår med lokal, lokalkännedom och kunskap i 
förberedelsearbetet och genomförandet av Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte på orten 

 

 Kommunen står som värd för Svenska Friidrottsförbundets årsmötesombud (cirka 200 st.) till bankett i 
anslutning till Svenska Friidrottsförbundets förbundsårsmöte  

 

 Kommunen står som värd för SM-bankett (cirka 150 person) från Svenska Friidrottsförbundet 
(innefattandes bland andra förbundsstyrelse, föreningsrepresentanter, förbundskansli, arrangören och 
hedersgäster) 

11.1    Personella behov 

 Arrangören utser ceremoniansvarig. Funktionen har ansvar för invigning, prisutdelningar och 
publiktävlingar med mera. 

12 Förtida uppsägning och tvistelösning 

I det fall part väljer att avbryta samarbetet, och i förtid säga upp avtalet, äger den part som drabbats av att 
avtalet ej kunnat fullgöras eller väsentligen fullgöras, rätt till ersättning för den skada och faktiska kostnader 
som är nedlagda. Detta förutsätter att skälet till uppsägning inte grundar sig på omständigheter som parten 
ej kunnat råda över och som förhindrar fullgörandet av avtalet. 

Om tvist uppkommer mellan parterna om hur detta avtal skall tolkas och tillämpas skall parterna i första 
hand och innan rättsliga förfaranden inleds, försöka lösa tvisten genom förhandlingar i god och konstruktiv 

anda.  
 

Detta avtal träder i kraft när samtliga parter har undertecknat avtalet, som är upprättat i tre exemplar, där parterna 

tagit varsitt. 

 
Stockholm den_________________2019 
 
Svenska Friidrottsförbundet        IK Ymer Friidrott i Borås Borås Kommun 
 
 
 

Stefan Olsson                                     XX XX  XX XX 
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Generalsekreterare          Ordförande                                 Enhetschef          
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Bilaga 1 
 
Erfarenheten efter många års arbete med Friidrott-SM har gjort att vi nu identifierat en tidplan för saker som bör 
vara klara vid vissa tidpunkter. Detta gör att vi nu, för att hjälpa LOC med arbetet sätter upp en tidplan som 
krav. Det innebär att man i flera fall för SFIF ska presentera sina tankar och status i arbetet vid ett antal olika 
tidpunkter, i vissa fall äger LOC frågan men i många fall ska detta också godkännas av SFIF. Datumen ska anses 
vara ”sista datum”, det är alltså möjligt att bocka av frågor tidigare än nedanstående tidplan.  
 

År X-1  
Januari  
Februari  
April LOC bildas 

Budgets fastställande 
April Förbundsdomarkurs 
Maj Organisation med huvudansvariga enligt avtal fastställs 

 SM-general/projektledare 

 Tävling 

 Marknadsföring 

 Arena 

 Ekonomi 

 Marknad 

 Information 

 Aktivaservice 

 Kringaktiviteter 

 Publikservice 
Juni  
Juli  
Augusti Studiebesök Friidrotts-SM 

Marknadsförsäljningplan/-försäljningskoncept klar 
Beslut biljettkostnad 

September Hemsida aktiveras 
 

Oktober Överlämningsmöte 
Kommunikations/PR/marknadsföringsplan klar 

November Biljettsläpp 
Arena-Arenalogistikplan klar 
Plan kringaktiviteter klar 

December  
År X  
Januari SFIF fastställer branscher och rättigheter för centrala sponsorer  
Februari Huvuddomare klara 

 Tävlingsledare 

 Grenledare 

 Löpledare 

 Eltidsledare 

 Teknisk ledare 

 Sekretariatslösning 

 Optisk mätning 
Andra funktionärer klara 

 Speaker 

 Regi 

 Presschef 

Signatu
r 

Signatu
r 
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Mars Plan för antal domare, samt funktion i varje gren 
SFIF fastställer dagsprogram 

April Förbundsdomarkurs 
Inbjudan 
Publik/-deltagarserviceplan klar 

Maj Fullständig domartillsättning klar 
Fullständig funktionärstillsättning klar 

Juni Genomgång med huvudfunktionärer samt test av arenans utrustning. 
Juli  
Augusti -15 dagar – ”Dummy” för programblad klar 

-10 dagar – Sista dag för anmälan 
-9 dagar – Tidsprogram klart 
-9 dagar – PM klart 
-5 dagar – SFIF meddelar skyltskiss och plan för exponering 
-5 dagar – startlistor korrekturlästa med aktuellt PB/SB  
Tävling 
+1 dag – resultat ska vara fullständigt korrekturlästa 

September Utvärdering 
Oktober Överlämningsmöte 
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Inledning 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. 
 
Borås Stad fick nya miljömål för 2018-2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 
 
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå 
och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. 
 
Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som 
styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. 
 
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är 
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och 
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för 
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget 
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar 
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i 
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen 
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå 
miljömålen för allmänheten. 

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter, 
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till 
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende 

4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig 

utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016. 

  Lägesbeskrivning 

 Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel 
på åtgärder som genomförts. 
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Fritids och folkhälsoförvaltningen arbetar ständigt med miljö och klimatsmarta val och uppdateringar 
gällande utomhusbelysning. Det sker exempelvis ett löpande arbete vid våra stråk och leder där det 
finns en tanke att all belysning skall bytas ut mot energieffektiva belysningsarmaturer samt LED. 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Lina Mattsson 
Handläggare 
033 357359 
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Miljörapport, årsredovisning 2019 för Fritids- och 

folkhälsonämnden   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljörapport, 

årsredovisning 2019 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill även förtydliga att effektivisering av den 

offentliga utomhusbelysningen ingår i förvaltningens löpande drift och bör inte 

redovisas särskilt i miljörapporten.           

Ärendet i sin helhet 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 

åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya miljömål för 2018-

2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 

prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur       

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen 

anger vad vi vill uppnå och etappmålen definierar steg på vägen för att nå 

målen.          

Beslutsunderlag 

1. Bilaga - Miljörapport, årsredovisning 2019 för Fritids- och folkhälsonämnden                                

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 

 

 

 

 



Borås Stad 
  Sida 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanfattning
Syftet med planen är att möjliggöra bostadsbebyggelse i 
området. Största delen av planområdet har tidigare varit 
handelsträdgård som sedan några år tillbaka inte är i drift 
längre. Förutom området där handelsträdgården fanns så 
kompletteras området för nya bostäder mellan Hulta Ängar 
och bostäderna längs Storegårdsgatan. Området har en lantlig 
karaktär precis i utkanten av staden, detta ihop med närheten 
till friluftsområdet Kransmossen bidrar till att områdets 
utformning ska hållas småskalig. Framförallt planeras det 
för par-/rad-/kedjehus men även mindre flerbostadshus och 
villor möjliggörs. 
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1. Inledning
Planens syfte 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsbyggnation inom 
planområdet som tidigare varit planlagt till handelsträdgård 
och att komplettera med ytterligare bostäder i närområdet. 
Inom området är det möjligt att bygga ett 50-tal bostäder i 
form av villor, parhus, radhus och mindre flerbostadshus. 
Området återfinns i en naturskön miljö med naturvärden 
som styr omfattningen av planområdet. Avsikten är att skapa 
ett område med småskalig gestaltning som anpassar sig till 
landskapet och kulturmiljön.  

Planområde
Planområdet ligger i sydöstra Borås. Norr om planområdet 
återfinns Hulta Ängars korttidsboende och Ekarängsgårdens 
förskola samt ett villaområde, ett par hundra meter söder om 
området ligger Trandared och i sydost ligger Kransmossens 
friluftsområde. Planområdet är ca 1.5 hektar stort och ägs av 
Tomtarvid AB och Borås Stad. Planområdet omfattas inte av 
strandskydd.

Gällande detaljplan
För området gäller delar av tre detaljplaner. För P953 som 
berör största delen av planområdet anger gällande detaljplan 
främst handelsträdgård (med tillhörande bostad) men även 
natur, lokalgata och bostad inryms till viss del inom det 

aktuella området. För P276 berörs endast mark som är 
planlagd till park i nuläget,  detsamma gäller för P665 där 
aktuell mark är planlagd till park. Genomförandetiden har 
gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

Kommunala beslut 
Kommunstyrelsen har den 3 december 2012 beslutat 
uppmana Samhällsbyggnadsnämnden att pröva möjligheten 
att upprätta detaljplan för Hulta 4:38 (nu 4:41).

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 13 december 2012 att 
uppdra åt samhällsbyggnadsförvaltningen att ändra detaljpla-
nen. Nämnden önskade också att det skulle utredas om det 
fanns en möjlighet att utöka planområdet.  

Preliminär tidplan
Samråd  1 kvartalet 2020 
Granskning 2 kvartalet 2020 
Antagande 3 kvartalet 2020 
Laga kraft 4 kvartalet 2020

Tidplanen förutsätter att inga allvarliga synpunkter på 
detaljplanen inkommer som fördröjer planarbetet.  
 
Byggstart för bostäderna är beräknad till 2021.

Planbeskrivning
Detaljplan för Hulta, Hulta 4:41 m.fl, Storegårdsgatan, Borås Stad, upprättad den 20 januari 2020

30m20100

Copyright Borås Stad
Kartredovisningen har ingen
rättsverkan

Skala 1:1000

P593

P276

P665

Planmosaik- gällande detaljplaner.Ungefärligt planområde.
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Den före detta handelsträdgården med tillhörande bostadshus.

2. Bebyggelse
Bebyggelsestruktur
Planområdet är beläget söder om den befintliga stadsdelen 
Hulta och norr om Trandared. Området kommer att angöras 
från Storegårdsgatan som passerar ett befintligt villaområde 
bestående av framförallt kedjehus i 1,5 plan med gult tegel 
och enplansvillor med träfasad. I närområdet finns också 
Hulta Ängar som består av gymnasiesärskola, förskola och 
korttidsenhet samt övriga enheter tillhörande äldreomsorgen.

Inom planområdet har det tidigare bedrivits en handelsträd-
gård med tillhörande växthus och bostad. Växthusen är nu 
rivna och övrig befintlig bebyggelse kopplat till Handels-
trädgården planeras också att rivas. Inom planområdet finns 
ytterligare en befintlig bostad som inte planeras att rivas utan 
den planläggs för samma ändamål som den används till idag. 

Planområdets närhet till naturen och det närliggande frilufts-
området Kransmossen är påtaglig och sydöst om området 
finns betesmark innan naturen övergår till främst skog. 

Ny bebyggelse
Den nya bebyggelsen kompletterar och utökar den befintliga 
strukturen från Hulta och söderut men lämnar kvar en 
korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och Hulta.
Den tillkommande bebyggelsen som tillåts består av par-, 

rad- och enbostadshus samt i nordost mindre flerbostadshus i 
tre våningar. Sammanlagt beräknas detaljplanen rymma cirka 
45-55 bostäder.

Landskapsbild och gestaltning
Områdets karaktär har fått styra planområdets utformning 
och skalan på den bebyggelse som planen medger. Närheten 
till de lantliga miljöerna söder om området och närheten 
till Kransmossens friluftsområde har tagits i beaktning. 
För att inte skada landskapsbilden eller natur-, kultur- och 
friluftsvärden breder planområdet inte ut sig mer söderut 
än det som tidigare varit handelsträdgård. Marken som 
planläggs öster om Storegårdsgatan har inte samma värden 
att ta hänsyn till och i det området planeras mindre flerbo-
stadshus som kommer knyta ihop kedjehusområdet längs 
Storegårdsgatan och det storskaliga Hulta Ängar på ett bra 
sätt. Gångvägarna i denna del av planområdet kommer att 
ses över och flyttas något. 

Historik och kulturmiljöer 
I trakterna runt Hulta och Trandrared fanns det förr ett fler-
tal handelsträdgårdar varav en av dessa, Bröderna Hanssons 
handelsträdgård, återfanns i planområdet. Som mest fanns 
det 18 handelsträdgårdar i området men nu har de flesta 
tagits ur bruk för att bland annat göra plats för bostäder när 
Hulta och Trandared växt fram. 
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Busshållsplatser i närområdet. Cykelvägar markerat i rött.

3. Gator och trafik
Gatunät
Storegårdsgatan är fram till planområdet en gata med villa-
områdeskaraktär med trottoar. Området knyts också ihop 
med Trandared genom en smalare grusväg. Planområdets 
trafik kommer att ansluta via Hulta/Storegårdsgatan.

Gång- och cykeltrafik 
Området är tillgängligt för gående både från Hulta och Tran-
dared och binder samman dessa två stadsdelar. Storegårdsga-
tan har en mindre trottoar fram till planområdet. Det finns 
cykelvägar från både Hulta och Trandared som knyter ihop 
området med Borås centrala delar.

Kollektivtrafik
Två stadsbussar har sina ändhållplatser i närheten av plan-
området och stadens centrala delar nås på cirka 15 minuter, 
Södra Älvsborgs sjukhus 10 minuter, Södra torget 15 minuter 
och Borås central 20 minuter. 

Biltrafik 
200 meter norr om området ligger den högt trafikerade 
Trandaredsgatan som är huvudledför både Hulta/Sörmarken 
och Trandared. Området angörs via Storegårdsgatan vilket 
är en drygt sex meter bred villagata med dubbelsidig trottoar. 

Bostäder
Detaljplanen innebär att cirka 45-55 bostäder kan byggas. 

Arbetsplatser
Detaljplanen genererar inte några nya arbetsplatser men 
planområdet är lokaliserat med gångavstånd till två stads-
busslinjer och centrala Borås kan nås på knappt 15 minuter 
med buss. Många större arbetsplatser exempelvis på Hulta 
kan nås till fots på cirka 15 minuter. 

Offentlig service
Flera förskolor finns inom ett avstånd på 600 meter. Två 
grundskolor återfinns inom cirka 800 meter. 

Kommersiell service 
Det finns matbutiker, restauranger och annan kommersiell 
service både på Trandared och Hulta. 

Tillgänglighet 
Planområdet har vissa höjdskillnader men de är relativt små 
och några problem att uppfylla krav gällande tillgängligheten 
inom fastigheten bedöms inte finnas.  

Ljus- och skuggförhållanden
Planförslaget bedöms inte innebära några betydande olägen-
heter gällande försämrade ljus- och skuggförhållanden för 
närliggande bostäder. 

2019-10-22 https://karta.boras.se/webb/#1&1;0&4&119208;6399645&-1&955,754,2275&
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Förbättringar för gång- och cykeltrafiken kan bli aktuellt vid 
Storegårdsgatan men befintlig trottoar bedöms i nuläget som 
tillräckligt. 

Fler bostäder i ett område bidrar med fler människor och 
därmed fler resor. Normalt brukar man räkna med att varje 
bostad alstrar ca 4-6 bilförflyttningar per vardagsdygn. För 
planområdet innebär detta att den förväntade trafikalstringen 
bedöms till cirka 250 bilförflyttningar. I dagsläget är en del 
av området planlagt till handelsträdgård vilket också gene-
rerar bilförflyttningar. Den aktuella handelsträdgården är 
inte i bruk längre men områdets användning skulle vid drift 
möjliggöra ett antal bilförflyttningar per dag. Konsekvensen 
skulle således vara större om hela området som planlades 
innefattade exempelvis naturmark. Befintliga gator och vägar 
i anslutning till planområdet bedöms ha tillräcklig kapacitet 
för den trafik som ett utbyggt planområdet förväntas gene-
rera.

För att ta sig med bil från planområdet och vidare mot Borås 
centrum eller i riktning mot Ulricehamn sker viss belastning 
på Hultamotet, Brämhultsmotet respektive väg 41 beroende 
på var i staden eller utanför staden trafikanterna kommer att 
ha sina målpunkter. Att antalet resor ökar behöver dock inte 
betyda att alla resor sker med bil. Genom att det finns god 
tillgänglighet med kollektivtrafik och bra gång- och cykelför-
bindelser till målpunkter såsom livsmedelsbutik, arbetsplatser 

och andra funktioner samt till Borås centrum kan flertalet 
resor ske med andra färdmedel än bil, och påverkan på 
trafiksystemet kan därmed bli mindre. 

Planområdet finns på en plats med goda förutsättningar för 
att de boende ska välja andra färdmedel än bil vilket talar för 
att det är positivt med komplettering av bostäder i aktuellt 
läge. Planområdets tillåtna användning och begränsade 
storlek innebär att statligt vägnät i stort inte bedöms påverkas 
negativt. 

Övergripande trafikfrågor
För att lösa de övergripande frågorna kopplade till trafiksys-
temet har Borås Stad tillsammans med Trafikverket arbetat 
med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) Noden Borås. Åtgärdsvals-
studien Noden Borås tar hänsyn till stadens utveckling och 
förväntade trafikökning i ett övergripande perspektiv, och 
tar upp behovet av åtgärder i trafiksystemet för att hantera en 
växande befolkning. 

I samband med åtgärdsvalsstudien har Borås Stad även 
arbetat med en utökad utredning av samtliga mot i syfte att 
studera kapaciteten i dessa mer detaljerat. Borås Stad har för 
avsikt att fortsätta det fördjupade arbetet med Riksväg 40 
tillsammans med Trafikverket för att hitta lämpliga lösningar 
för eventuella åtgärder som kan komma att behövas på sikt. 

Befintlig bebyggelse.
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4. Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Området kommer att anslutas till kommunala ledningar för 
vatten och avlopp.

Dagvatten
Det ska finnas möjlighet att fördröja dagvatten inom kvarter-
smark. 

I samband med exploatering i området ökar andelen hård-
gjorda ytor och avrinningsförloppen sker snabbare. För att 
undvika översvämning och minska planområdets påverkan 
på nedströms recipienter ska dagvatten fördröjas till att 
motsvara samma nivåer som befintlig avrinning.

Värme
Fjärrvärmeledningar finns längs Storegårdsgatan fram till 
planområdet. Möjlighet finns att ansluta kommande bostäder 
till fjärrvärmenätet.

El, tele och fiber
Området kommer att anslutas till el- och teleledningar. En 
transformatorstation behövs inom planområdet och kommer 
att anläggas på den östra sidan av Storegårdsgatan. Ett 
E-område finns på plankartan som säkerställer att mark för 
transformatorstation finns tillgänglig.  

Detta arbete har inletts och båda parter skisserar nu på en 
gemensam avsiktsförklaring som ska tydliggöra samarbets-
former och metoder.

Borås Stad arbetar just nu med en trafikplan. Trafikplanen 
tar bland annat avstamp i Borås Stads översiktsplan och det 
som ÅVS Noden Borås kommit fram till. Trafikplanen ska 
på ett mer detaljerat sätt presentera åtgärder och tidplan för 
genomförande.

I ÅVS Noden Borås och trafikplanen tas hänsyn till en 
övergripande befolkningstillväxt i olika delar av staden och 
således ingår den tillväxt som det aktuella planområdet gene-
rerar. Ytterligare trafikutredning bedöms inte vara nödvändig. 

Bilparkering 
Parkering löses inom respektive fastighet eller med en 
gemensam lösning för tillkommande bebyggelse i enlighet 
med Borås Stads parkeringsregler.  

Angöring och utfarter
Området kommer att angöras från Storegårdsgatan. 

Riksintressen
Riksväg 40 som utgör riksintresse ligger cirka en kilometer 
från planområdet och bedöms inte påverkas negativt av 
detaljplanen. 

Bebyggelseförslag/Vision för området. Förslaget är ett ungefärligt exempel.

2019-12-17Skala 1:800 (A3)
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I den nordöstra delen av planområdet finns det ledningar 
i nuläget, vissa kommer att ligga kvar på samma plats där 
u-området återfinns i plankartan medan en ledning kommer 
att flyttas.

Avfall
För att få en bra arbetsmiljö, säkerhet och tillgänglighet 
vid avfallshämtning ska anvisningarna i ”Avfall Sveriges 
Handbok för avfallsutrymmen” samt Boverkets väglednings-
handbok ”Avfallshantering - tillgänglig, säker och estetisk” 
följas. 

5. Mark
Natur och vegetation
Planområdet har en marknivå som varierar mellan cirka 194 
och 200 m.ö.h. med de högsta nivåerna i den norra delen. 
Större delen av planområdet är en före detta handelsträdgård 
som tagits ur drift. Men det finns också tidigare oexploate-
rade ytor som består av en skogsdunge och en grusad och 
gräsbeklädd lucktomt. I området finns också en villa med 
tillhörande trädgård. 

Biologisk mångfald
I skogsdungen finns en variation av främst lövträd exem-
pelvis björk, rönn och lind. Marken som tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse har inga höga värden ur naturvärdes-
synpunkt. Viss mark har tidigare varit oexploaterad och de 
biologiska värden som finns där försvinner men i samman-
hanget handlar det varken om stora ytor eller stora värden. 
Större delen av planområdet är redan ianspråktagen och 
saknar i stort naturvärden. 

Lek och Rekreation
Två lekplatser finns cirka 150 meter från planområdet. Direkt 
väster om området finns naturområdet Västergårdshagen 
vilket är en skogbeklädd kulle. Kransmossen finns också i 
närheten vilket är ett av Borås största och mest välanvända 
friluftsområdet. Där finns fotbollsplaner, grillplats, pulka-
backe, hinderbana, utegym, motionsspår och vandringsleder 
varav en är en kulturled som passerar planområdet.

Hushållning med naturresurser
I arbetet med planområdets utformning har marken i 
området valts ut sett till det område som kan exploateras 
utan att störa områdets natur, kultur och friluftsvärden 
mer än nödvändigt. Grusvägen mellan Hulta Ängar och 
Trandared har setts som en naturlig gräns för exploatering 
och mer lantlig miljö. Söderut finns ett grönt stråk mellan 
Västergårdshagen och skogarna österut och därför blev den 
södra gränsdragning naturlig att behålla kring ungefär den 
yta som varit ianspråktagen av den tidigare Handelsträdgår-
den. I nordöst i planområdet tas viss naturmark i anspråk och 

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild

Inspirationsbild
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den marken har bedömts ha ringa naturvärden. Området där 
Handelsträdgården behöver också saneras för att exploateras 
vilket är positivt ut miljösynpunkt.

Grönområdesplan
Området befinner sig i ett område som pekas ut i Grönom-
rådesplanen. Närheten till Kransmossens friluftsområde 
innebär att området befinner sig i kantzonen av ett område 
som är utpekat som klass I vilket är högsta värdet. 

Planområdet angränsar även till Västergårdshagen som är 
utpekat som klass II. En del av planområdet är också utpekat 
i grönområdesplanen som ”grönområde vid Storegårdsgatan” 
vilket innehar klass III. Den del av detta område som ingår i 
planområdet anses inte ha några påtagliga naturvärden.

Kransmossens idrotts- och friluftsområde: Strövområde
Kransmossen är ett stort, sammanhängande strövområde 
med omväxlande natur, öppna hagmarker och barrskog. 
Kransån rinner genom området, där det finns flera bäck-
raviner. Från Kransmossens friluftsgård går motionsspår, 
elljusspår och vandringsleder. Elljusspåret är asfalterat och 
används av både rullskid- och inlineåkare. Vintertid görs 
skidspår. I området finns en uppskattad pulkabacke. Utmed 
motionsspåret finns ett utegym. Inom området finns fotbolls-
plan, boule, grill- och sittmöjligheter, och två skolskogar.
Kransmossen har mycket höga och höga naturvärden. Om-
rådet har höga frilufts- och rekreationsvärden, samt höga och 
mycket höga bevarandevärden. Delar av området har värden 

för lokal utveckling. 

Klass I
Västergårdshagen: Stadsdelspark
I Västergårdshagen finns ett odlingslandskap med stengärds-
gårdar och hagar och ett område med kolonilotter. Här finns 
naturliga stigar och varierad natur. Terrängen är kuperad och 
naturen skiftar från hagmark till barrskog. Västergårdshagen 
har höga naturvärden och rekreationsvärden. 

Klass II Vid kullen 
Grönområde vid Storegårdsgatan: Träffpunkt

I grönområdet vid Storegårdsgatan ligger lekplatsen Väster-
gårdshagen. Parken har besöks och stadsvärden. 

Utöver de utpekade områdena i grönområdesplanen så är 
området strax söder om området som en viktig grön kil in 
i staden från Kransmossen genom Västergårdshagen och 
vidare mot Ollonstupet. Detta är utpekat i Borås Stads 
översiktsplan som en koppling som ur natur- och rekrea-
tionsperspektiv är önskvärda att säkerställa eller vid behov 
utveckla för att upprätthålla en grön infrastruktur. Detta 
har tagits i beaktande vid utformningen av planområdet och 
planläggningen planeras att efterföljas av ett markbyte mellan 
kommunen och exploatören som äger det i översiktsplanen 
utpekade området. Genom att kommunen själva äger marken 
så kan denna viktiga gröna kil säkerställas för framtiden. 

Geoteknik
WSP har upprättat ett tekniskt PM baserat på arkivstudier för 
att översiktligt redogöra de geotekniska förhållandena och ge 
rekommendationer fortsatta utredningar. Deras bedömning 
är att de marktekniska förhållandena inom området är relativt 
goda och att byggnader i en till två våningar troligen kan 
grundläggas med platta på mark. 

Skillnader kan dock förekomma gällande de geotekniska 
förutsättningarna i form av lösjord som är sättningsbenäget 
och kan kräva utschaktning beroende på djup, beskaffenhet 
samt ytligt berg som kan kräva sprängning. Vid uppfyllnad/
höjning av befintlig marknivå eller avschaktning av mer 
låglänt terräng bör hänsyn tas till eventuella sättningar samt 
eventuella stabilitetsproblem som sannolikt uppstår vid 
denna ytterligare belastning. 

Allmänna hårdgjorda ytor bedöms kunna grundläggas 
oförstärkt (normalt sätt) efter urschaktning av organisk jord. 
Aktuella grundvattennivåer och schaktförhållanden har inte 
besvarats.

WSP:s PM rekommenderar att en översiktlig utredning utförs 
där syftet med undersökningen är att bestämma: 
- Bergfritt djup för att få ett bra projekteringsunderlag till 

Karta Grönområdesplan..
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grundplattor, VA-ledningar och massbalans på grund av 
eventuella nivådifferenser inom det berörda området. 
- Jordlagerföljd genom skruvprovtagning för att påvisa 
eventuella lösa jordlager. 
- Jordens fasthet genom geotekniska sonderingar och få 
parametrar på jorden samt påvisa berg.

Förorenad mark
I området har det tidigare funnits en handelsträdgård och 
odling i växthus har bedrivits. 

En översiktlig miljöteknisk markundersökning (WSP 2015) 
och en kompletterande miljöteknisk markundersökning 
(WSP 2016) har utförts. Undersökningarna har funnit föro-
reningar som behöver saneras innan dess att bostäder kan 
byggas på platsen. Förhöjda halter av barium, bly, arsenik, 
kvicksilver, kadmium och zink har påträffats. 

Ytterligare komplettering av undersökningarna kommer att 
krävas och marken kommer att saneras för att uppnå Natur-
vårdsverkets riktvärden för bostäder. Vid komplettering av 
den kompletterade markundersökningen ska metallföro-
reningen kring provpunkt 1502 avgränsas horisontellt och 
undersöka huruvida det förekommer någon förorening i 
marken där det tidigare funnits en oljecistern i förrådets 
källare. Innan provtagning sker ska provtagningsplan skickas 
till kommunens miljöförvaltning. Mer information kring 
förorenad mark finns i de miljötekniska utredningarna som 
finns som bilagor till planbeskrivningen. 

6. Vatten
Strandskydd
Planområdet berör inte strandskyddat område.

Översvämningsrisk 
Planområdet påverkas inte av översvämningsrisker enligt 
detaljerad översvämningskartering för Borås Stad, upprättad 
2010.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när kommuner och 
myndigheter planerar och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa normerna där vissa 
av åtgärderna är direkt riktade till kommunerna. Det finns 
miljökvalitetsnormer för vatten uppdelat i normer för grund-
vatten och ytvatten. Det finns även miljökvalitetsnormer för 
buller och luft. Miljökvalitetsnormerna bedöms inte överskri-
das genom exploateringen som medges i detaljplanen.

Grundvattnets kvalitet
Grundvatten klassificeras i kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras är avgränsade bland annat 
efter den mängd vatten som tas ut för dricksvattenförsörj-
ning idag eller för framtida vattenförsörjning. De begrepp 
som används för att beskriva grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status. Planförslaget innebär att 
förorenad mark saneras vilket är positivt för grundvattnet 
och påverkar vattnets kemiska status positivt.

Ytvattnets kvalitet
Inget ytvatten bedöms påverkas negativt av detaljplanens 
genomförande.

7. Sociala perspektiv
Trygghet
Den tillkommande bebyggelsen innebär att fler människor 
rör sig i området vilket kan bidra till ökad upplevd trygghet. 
Den i dagsläget ej verksamma handelsträdgården kan upple-
vas som övergiven och uppfattas som otrygg. 

Identitet
Den nya bebyggelsen är belägen på gränsen mellan samman-
hållen bebyggelse och landsbygd, och tillkommande bebyg-
gelse kommer få en för platsen ny karaktär och identitet. Den 
nya bebyggelsen som får uppföras är såväl villabebyggelse, 
radhus, parhus och mindre flerbostadshus och det kommer 
innebära nya vyer som förändrar boendemiljön för de som 
redan bor i området. 

8. Störningar på platsen
Risk
Aktuellt avstånd till transportled för farligt gods är drygt 800 
meter. Det är långt till andra farliga verksamheter. Ytterligare 
utredningar bedöms inte som nödvändiga.   

Buller 
Miljökvalitetsnormen för omgivningsbuller är en målsätt-
ningsnorm. I förordningen skriver regeringen: det ska efter-
strävas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs när strävan är att undvika 
skadliga effekter på människors hälsa av omgivningsbuller.

Planområdet befinner sig i ett område med begränsad trafik, 
Storegårdsgatan är av villakaraktär och de trafikmängderna 
inklusive den ökning som planen innebär bedöms inte ge 
upphov till sådana trafikmängder som innebär att gällande 
riktvärden för buller riskerar att överskridas. I kommunens 
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översiktliga bullerkartläggning visar att buller från närlig-
gande Trandaredsgatan inte riskerar att överskrida några 
gränsvärden för planområdet. 

Luftkvalitet
I området bedöms inte luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar inte halterna negativt. 
Därmed behöver åtgärder inte vidtas. Normerna överskrids 
inte på platsen och de kommer heller inte att överskridas på 
grund av den nya bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

9. Planbestämmelser 
Allmänna platser 
Bestämmelsen GATA1 gäller för en liten del av planområdet 
och innebär att den delen planläggs som kommunal lokal-
gata.

PARK inom område där denna användning gäller får det 
finnas gång- och cykelvägar. Områdena ska vara tillgängliga 
förallmänheten och syftar till att knyta ihop olika grönområ-
den och stråk i området. 

Huvudmannaskap allmänna platser
Detaljplanen föreskriver att kommunen är huvudman för 
allmänna platser inom planområdet. Det innebär att det är 
kommunen som ska äga och ansvara för skötsel av platserna.

Kvartersmark
Övrig mark i området är kvartersmark med beteckningen 
BE1. Bokstaven B står för bostäder och E1 för transformator-
station. Bestämmelsen innebär att inom området så får både 
bostäder och transformatorstation byggas. 

Utnyttjandegrad och begränsningar
Plankartan innehåller tre olika typer av bestämmelser som 
reglerar hur stor byggnadsarea som tillåts. e1 innebär att inom 
område med den beteckningen så är största tillåtna bygg-
nadsarea 130 m2 per fastighet. Denna bestämmelse gäller för 
den del av området där par-/rad-/kedjehus och villor tillåts. 
e2 innebär att största byggnadsarea är 200 m2 och e3 innebär 
att största byggnadsarean är 40 % av fastighetsarean inom 
egenskapsområdet. 

Punktprickad mark betyder att marken inte får förses med 
byggnad och där även n1 finns inom prickat område betyder 
det att marken inte heller får hårdgöras vilket innebär att 
någon väg inte får byggas på den utpekade marken.  

Höjd på byggnader regleras med högsta nockhöjd vilket 
innebär att mindre anläggningar på tak såsom skorsten etc. 
får avvika från den bestämda höjden. Det finns också en 
bestämmelse om att lägsta takvinkel får vara 15 °.

Placering, utformning och utförande 
p1 reglerar att byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från 
fastighetsgräns eller sammanbyggas över fastighetsgräns. f1 

betyder att endast rad-, par-, kedje- eller enbostadshus får 
byggas. f2 och f3 är utformningsbestämmelser som reglerar att 
byggnaderna får vara maximalt två respektive tre våningar. 
b1 reglerar att de kända markföroreningar som finns ska be-
handlas för att uppnå riktvärden för känslig markanväning. 
 
Administrativa bestämmelser 
Det finns en bestämmelse om markreservat för allmännyttiga 
underjordiska ledningar som betecknas u1 och en bestäm-
melse om markreservat för gemensamhetsanläggning för gata 
betecknat g1.

10. Övergripande beslut
Vision 2025
Borås 2025 är visionen om hur framtida Borås ska se ut 2025.

Visionen antogs år 2012 och består av sju strategiska målom-
råden. Detaljplanen strider inte mot Borås stads vision utan 
bidrar till några av de strategiska målområden som finns 
bland annat följande: 
”Vi utformar socialt hållbara bostäder över generations- och 
kulturgränser med en blandad bebyggelse av gammalt och 
nytt och med olika upplåtelseformer.” 
 

Översiktlig bullerkarta- ekvivalentvärden.
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”Vi minimerar förekomsten av skadliga kemikalier i samhäl-
let”, detta genom att marken kring den nedlagda handelsträd-
gården saneras för att möjliggöra bostäder. 

Översiktlig planering
Området är utpekat som övrig stadsbebyggelse i Översikts-
planen för Borås Stad (2018) som visar hur Borås Stad ska 
utvecklas för att skapa en attraktiv och hållbar kommun.

I översiktsplanen finns ett antal planeringsprinciper som är 
till för att förverkliga översiktsplanens strategier och utgöra 
stöd vid bland annat detaljplanering. Bland planeringsprinci-
perna för bostadsbyggande och boendemiljöer står det bland 
annat att:

» Planeringen av bostäder ska bidra till  
 komplettering med varierade bostadstyper, storlekar  
 och upplåtelseformer.

» Ny bostadsbebyggelse ska lokaliseras på rimligt   
 avstånd till kollektivtrafik. Kollektivtrafik ska vara   
 ett attraktivt alternativ i vardagen

»  Vid förtätning av boendemiljöer ska tillgången till  
 offentliga mötesplatser och grönytor av hög kvalitet  
 säkerställas.

Detaljplanen bedöms följa riktlinjerna i kommunen över-
siktsplan.

Miljömål
I miljömålen för Borås Stad 2018-2021 återfinns de nationella 
miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden, där målen 
inom området hållbar samhällsplanering framförallt syftar 
till att nå de nationella miljökvalitetsmålen avseende ”god 
bebyggd miljö” och ”begränsad klimatpåverkan”. 

Planen bedöms inte riskera att man inte kan uppnå 
miljömålen. Flertalet miljömål bedöms inte beröras av 
genomförandet av planförslaget eller medföra någon skillnad 
mot dagsläget. Sammanfattningsvis berörs målet Begränsad 
klimatpåverkan och Frisk luft genom att förslaget genererar 
mer trafik. Detta bedöms kompenseras av att det ligger nära 
service med goda förbindelser till kollektivtrafik och väg för 
gång- och cykel.

11. Konsekvenser
Konsekvenser av planförslaget beskrivs under respektive 
rubrik. T.ex. under rubriker som bebyggelsestruktur, buller 
eller risk.

Behovsbedömning 
En undersökning avseende betydande miljöpåverkan har 
gjorts. Omgivningsförutsättningarna och den påverkan 
detaljplanen innebär för miljön, hälsan och hushållningen 
redovisas i denna planbeskrivning. Inom planområdet tillåts 
användning för bostäder, tekniska anläggningar, park, och 
gata. Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvens-
beskrivning, MKB, inte erfordras. En nedlagd handelsträd-
gård tas i anspråk där marken behöver saneras för att tillåta 
bostäder. Planområdet har anpassats till sina omgivningar 
för att inte inkräkta på gröna stråk och kan ses som en 
förtätning där hushållningen med marken i närheten till 
Kransmossens rekreationsområde varit viktig. Viss natur tas i 
anspråk och viss ökning av trafik kommer att ske. Eventuella 
kompensationsåtgärder t.ex. för att förbättra tillgängligheten 
till rekreationsområdet kommer att utredas i planarbetet. 

Undersökningen av betydande miljöpåverkan har kommit 
fram till att det är viktigt att belysa följande frågor i detaljpla-
nen

• Förorenad mark

• Geoteknik

• Tillgänglighet och hänsyn till rekreationsområdet   
 Kransmossen.

Slutsatsen är att miljöbedömning med miljökonsekvensbe-
skrivning (MKB) inte behövs. 

12. Planens genomförande
Ansvarsfördelning
Detaljplanen har kommunalt huvudmannaskap. Det innebär 
att Kommunen ansvarar för iordningställande och skötsel av 
allmän plats inom området. Exploatören ansvarar i sin tur 
för åtgärder och skötsel av kvartersmark på egen fastighet. 

I detaljplanens nordöstra del, som enligt tidigare detaljplan 
utgjordes av allmän platsmark men som nu kommer utgöras 
av kvartersmark, finns idag en asfalterad gångbana. Denna 
gångbana ska flyttas till det smala område i detaljplanens 
norra del som utgörs av allmän plats park. Flytten utförs av 
tekniska förvaltningen, men bekostas av Exploatören. 

För iordningsställande av anläggningar på kvartersmark som 
avser vara gemensamma för flera fastigheters behov, såsom 
vägar, anläggningar för sophantering med mera, ansvarar 
Exploatören. Ansvaret för framtida drift och underhåll av 
dessa anläggningar regleras i lantmäteriförrättning, se rubrik 
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Fastighetsrättsliga frågor.

Borås Energi och Miljö AB ansvarar för allmänna anlägg-
ningar avseende vatten, spillvatten, dagvatten, fjärrvärme 
samt avfallshantering.

Borås Elnät AB ansvarar för allmänna anläggningar för el. 

Avtal
Exploateringsavtal tecknas mellan Kommunen och 
Exploatören innan detaljplanen antas. Ett sådant avtal kan 
bland annat reglera bildande av gemensamhetsanläggningar, 
finansiering av åtgärder på allmän plats samt köp och försälj-
ningar av mark. 

Exploatören har tecknat plankostnadsavtal.

Ledningar
Ledningskoll utfördes i oktober 2019. Följande ledningsägare 
har ledningar inom eller i nära anslutning till planområdet: 

• Borås Energi och Miljö

• Borås Elnät

• Servicekontoret, Borås Stad

• Splitvison

Exploatören bär ansvar för att i god tid kontakta berörda 
ledningsägare. 

Fastighetsrättsliga frågor
Föreslagen fastighetsbildning och beskrivna fastighetskon-
sekvenser är utformade i enlighet med detaljplanen och 
uttrycker ett alternativ till hur de fastighetsrättsliga frågorna 
kan lösas. Lantmäterimyndigheten prövar eventuella åtgärder 
enligt reglerna i gällande lag. 

Fastighetsägare 
Detaljplanen omfattar 7 fastigheter. Borås Hulta S:2 och 
Hulta S:3, vilka utgör samfälld väg, Borås Hulta 4:1 och 
Hulta 4:2, vilka ägs av Borås Stad, samt Borås Hulta 4:11, 
Hulta 4:38, Hulta 4:41, vilka är i privat ägo.

Gemensamhetsanläggningar 
Inom delar av den mark som planläggs för Bostäder (B) samt 
Transformatorstation (E1) finns planbestämmelsen g1. Detta 
innebär att marken inte får bebyggas eller disponeras på ett 
sådant sätt att lokaliseringen av en gemensamhetsanläggning 
för gata hindras. En gemensamhetsanläggning kan endast 
inrättas av Lantmäterimyndigheten genom en lantmäteriför-
rättning.

Ledningsrätt 
Ledningar som anläggs inom område markerade med u 
bör tryggas genom upprättande av avtalsservitut mellan 
ledningshavare och fastighetsägare. Rätten till området kan 
även säkerställas genom ledningsrätt.

Fastighetsbildning 
De delar av Hulta 4:1 samt Hulta 4:2 som i detaljplanen 
kommer att utgöras av kvartersmark, figur 1, 2 och 3 i bilden 
ovan, bör genom fastighetsreglering tillföras Hulta 4:41.

Fastighetsrättsliga konsekvenser

Borås Hulta 4:1 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som kvar  
 tersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14, till   
 Hulta 4:41.  
- Nya byggrätter för Bostäder (B) och Transformator  
 station (E1) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Park, minskar. 

Borås Hulta 4:2 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden  
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Avstår mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden 
 sida 14, till Hulta 4:41. 
- Ny byggrätt för Bostäder (B) skapas. 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar. 

Storegårdsgatan

4:1
GATA1

PARK

+209

e3

e2

B

PARK

E1

g1

f3

n1

13

f1

f2

b1

e1

p1

f3

13
15

15

4:2

4

3

2
1

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 650 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca. 950 m²

Exploatör köper från 
kommunen. ca 1350 m²

4:2

4:41

4:41

Möjliggör fastighets- 
reglering från Hulta 
4:41 till Hulta 4:11.
ca. 100 m²

4:11

S:2

S:3

Fastighetskonsekvenskarta.
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Borås Hulta 4:11 
- Har fortsatt samma användning, Bostäder (B), som i  
 tidigare detaljplan. 
- Det befintliga officialservitut som ger Hulta 4:11   
 rätt att använda ett område på Hulta 4:41 för väg, se  
 figur 4 i bilden sida 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark   
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
 bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall   
 upphävas.  

Borås Hulta 4:41 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som   
 kvartersmark, ca 650 kvm, figur 1 i bilden 
 sida 14, från Hulta 4:2. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 1350 kvm, figur 2 i bilden sida 14,   
 från Hulta 4:1. 
- Tillförs mark som i detaljplanen är utlagd som 
 kvartersmark, ca 950 kvm, figur 3 i bilden sida 14, 
 från Hulta 4:2. 
- Markens användning ändras från Handelsträdgård   
 med tillhörande bostad (L1) till Bostäder (B) samt   
 Transformatorstation (E1).  
- Det befintliga officialservitut som belastar Hulta 
 4:41 med en rätt för Hulta 4:11 att använda ett  
 område på Hulta 4:41 för väg, se figur 4 i bilden sida 
 14, kommer att finnas kvar. 
- Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering av mark 
 från Hulta 4:41 till Hulta 4:11, ca 100 kvm, figur 4 i 
  bilden sida 14. Officialservitutet kan i sådant fall  
 upphävas.  

Borås Hulta S:2 
- Två delar av samfälligheten planläggs som Bostäder   
 (B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Borås Hulta S:3 
- En del av samfälligheten planläggs som Bostäder (  
 B) samt Transformatorstation (E1). 
- Mark utlagd som allmän plats, Natur, minskar.  
- Bildande av gemensamhetsanläggning för gata   
 möjliggörs i de delar av samfälligheten som i  
 detaljplanen markeras med g1.

Ekonomi
Grundprincipen för finansieringen är att Exploatören ska 
betala för de åtgärder som uppkommer till följd av dennes 
exploatering. 

Exploatören kan tillgodogöra sig den eventuella värdeökning 
på sin fastighet som detaljplanen medför.

Kommunen får intäkter i och med försäljning av mark. 

Exploatören står för fastighetsbildningskostnader. 

13. Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden slutar 5 år efter att planen har fått laga 
kraft. 

Handläggning
Planen avses antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Om du har standardförfarande: Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande. Utökat förfarande är inte aktuellt för att 
detaljplanen: 
1. är förenlig med översiktsplanen,  
2. inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt 
av stor betydelse, eller  
3. inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Planavgift
I enlighet med upprättat plankostnadsavtal ska planavgift 
inte tas ut.

Planunderlag
Följande Utredningar utgör underlag för detaljplanen:

 » Översiktlig miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2015-09-04). 

 » Kompletterande miljöteknisk markundersökning  
(WSP, 2016-05-17).

 » Tekniskt PM, Geoteknik (WSP, 2019-09-20).

Medverkande tjänstepersoner
Detaljplanen har upprättats av Borås Stads Samhällsbygg-
nadsförvaltning under medverkan av en arbetsgrupp med 
representanter från kommunala förvaltningar.

Plan- och bygglovsavdelningen

Michaela Kleman  Robin Enqvist 
Plan- och bygglovschef  Planarkitekt

Stadsledningskansliet - Markavdelningen

Martina Johansson 
Mark- och exploateringsingenjör
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1. Vad är en detaljplan?
En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas 
och hur bebyggelsen ska se ut. Detaljplanen talar om vad du 
och andra får och inte får göra inom planområdet. Det är 
plan- och bygglagen som styr hur stadsplaneringen ska gå 
till. Enligt lagen ska vi pröva om marken är lämplig att bygga 
på och om byggnadens utformning är lämplig, och den ger 
fastighetsägaren en garanterad byggrätt under en viss tid.

2. När görs en detaljplan?
Kommunen avgör när en detaljplan ska göras. Initiativet till 
att starta arbetet med en detaljplan kan komma från kommu-
nen själv, från markägare, enskilda personer eller företag. 

Detaljplan krävs generellt i stadsmiljö. Den som till exempel 
vill bygga något inom ett område där detaljplan krävs, 
kan  ansöka om att ändra eller ta fram en ny detaljplan. 
En detaljplan ska bland annat göras för ny sammanhållen 
bebyggelse eller för en ny enstaka byggnad, vars användning 
påverkar omgivningen mycket. En detaljplan ska även göras 
för befintlig bebyggelse, när någon vill ändra hur marken ska 
användas, eller om bebyggelsen har så höga kulturhistoriska 
värden att den ska bevaras. Läs mer om när detaljplan krävs 
på boverket.se. 

3. Var och hur görs en 
detaljplan?
Kommunen avgör var och hur en detaljplan ska göras. Vi gör 
den oftast i kommunens tätbebyggda delar. Planen kan till 
exempel omfatta en mindre del av tätorten, ett kvarter eller 
en enstaka fastighet. Under planarbetet gör vi en avvägning 
mellan allmänna och enskilda intressen, som kan påverka hur 
planen utformas. 

Varje detaljplan har en genomförandetid mellan 5–15 år.  
Under denna tid får fastighetsägarna bygga enligt de riktlinjer 
som står i planen – det är det som kallas byggrätt. När 
genomförandetiden är slut finns byggrätten kvar, men då har  
kommunen större möjlighet att ändra planen. Detaljplanen 
ligger till grund för framtida beslut om bygglov.

4. Du kan påverka!
Det är viktigt att alla personer som påverkas av detaljplanen 
får möjlighet att delta i planprocessen. Du kan delta på olika 
sätt: följa planarbetet i våra informationskanaler, komma till 
våra samrådsmöten och ge synpunkter. 

Vi tar hänsyn till och värderar alla synpunkter och yttranden 
som kommer in. Både positiva och negativa synpunkter kan 
vara viktiga för planens utformning. Du kan bara påverka 
sådant som detaljplanen reglerar, till exempel bebyggelsens 
placering och utformning. Exempel på saker som inte går att 
reglera i detaljplanen är hastighet på vägar och upplåtelseform 
på bostäder. Vi vill att du skickar in synpunkter skriftligt 
(gärna digitalt) med dina kontaktuppgifter och din fastighets-
beteckning. 

Du kan ta del av alla detaljplaner som är på samråd och 
granskning på vår webbsida: boras.se/detaljplan, i stadshuset 
på våning 6 eller få det skickat hem till dig. Om du vill träffa 
en handläggare kan du boka en tid. 

5. Detaljplanens innehåll
En detaljplan innehåller två delar:

Plankarta med bestämmelser som är juridiskt bindande.

Planbeskrivning, med texter och illustrationer, som 
redovisar planens syfte och förutsättningar och ett eller 
flera exempel på hur det skulle kunna se ut när detaljplanen 
är färdig. Den beskriver hur detaljplanen ska genomföras 
och redovisar organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som behövs. Den är inte juridiskt 
bindande.

6. Detaljplanens skeden
En detaljplan genomgår flera olika skeden innan den får laga 
kraft (börjar gälla) och blir ett juridiskt dokument. 

Uppdrag
Det första skedet kallas för uppdrag. Det innebär att kommu-
nen bestämmer om den vill ta fram en ny detaljplan för ett 
område. Initiativet till uppdraget kan komma från vem som 

Detaljplan steg för steg
Det är vi på Samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med detaljplaner och tar fram förslag på nya planer. Här kan du läsa om 

vad en detaljplan är och de olika stegen i detaljplaneprocessen.
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Planprocessen.

helst, men Kommunstyrelsen måste godkänna initiativet 
till planuppdraget för att det ska kunna starta. Efter det tar 
Samhällsbyggnadsnämnden ett beslut att ge oss på Samhälls-
byggnadsförvaltningen i uppdrag att göra en detaljplan. I 
detta skede avgörs det om vi behöver göra ett planprogram 
innan vi påbörjar arbetet med en detaljplan. 

Ett planprogram är ett dokument som anger vilka förut-
sättningar och mål som kommande detaljplaner ska uppnå. 
Planprogram innehåller ofta större områden än  detaljplaner. 
Syftet är att redovisa principiella riktlinjer och visa alternativa 
förslag och lösningar på svårigheter och  intressekonflikter 
i ett tidigt skede av planeringen. Dock ger ett planprogram 
inga byggrätter. När förslaget på ett planprogram är färdigt, 
skickas det ut på samråd till alla som påverkas av de 
planerade åtgärderna. Processen för planprogram är kortare 
än processen för detaljplan, och kan godkännas direkt efter 
samråd. När planprogrammet är godkänt, kan vi göra en 
detaljplan. 

Samråd 
När kommunen har tagit fram ett förslag på detaljplan, 
skickas det ut på samråd till remissinstanser och de som 
påverkas av detaljplanen. Samrådet innebär att invånare får 
möjlighet att lämna synpunkter på detaljplanen. Det är i detta 

skede som det är enklast för dig att kunna påverka planens 
innehåll och utformning. Ju längre fram i planarbetet vi 
kommer, desto fler saker blir svårare att ändra. 

Efter samrådstiden sammanställer och kommenterar vi alla 
synpunkter i ett dokument som kallas samrådsredogörelse. 
Detta dokument är viktigt för att Samhällsbyggnadsnämn-
dens politiker ska kunna ta beslut. Synpunkter leder ofta till 
att planförslaget arbetas om och planen kan därför skilja sig 
åt mellan de olika skedena.

Granskning
Efter samrådet bearbetas planförslaget och Samhällsbygg- 
nadsnämnden fattar beslut att det ska ställas ut för gransk- 
ning. Det innebär att remissinstanser och de som påverkas 
av förslaget har möjlighet att lämna synpunkter en sista gång. 
Om du har synpunkter på detaljplanen ska du lämna in dem 
skriftligt (gärna digitalt) innan granskningstiden är slut. Efter 
granskningstiden sammanställer och redovisar vi synpunkt- 
erna i ett granskningsutlåtande. Vi skickar utlåtandet till dem 
som inte har fått sina synpunkter tillgodosedda. Om förslaget 
ändras mycket efter granskningen kommer detaljplanen att 
granskas igen. 

Begränsat förfarande
Om detaljplanen är av begränsad betydelse som en större 
allmänhet inte har ett intresse för, kan vi handlägga detaljpla-

Plansamråd Granskning Antagande Laga kraft

Så kan du påverka detaljplanens innehåll

Det här gör Samhällsbyggnadsförvaltningen

Programsamråd

Du får ta del av ett 
programförslag som du 
kan lämna synpunkter 
på. Synpunkter lämnas 
till Samhällsbyggnads-
nämnden.

Efter programsamrådet 
sker en bearbetning av 
programförslaget med 
anledning av inkomna 
synpunkter. Det färdiga 
programmet godkänns av 
Samhällsbyggnadsnämn-
den eller av Kommunfull-
mäktige.

Efter samrådet sker en 
bearbetning av planförsla-
get med anledning av 
inkomna synpunkter.

Tre veckor efter antagan-
det får planen laga kraft, 
om inte planen överkla-
gats.

Nu kan bygglov lämnas i 
enlighet med planen.

När planen fått laga kraft 
är det inte längre möjligt 
att överklaga beslutet.

Om dina synpunkter 
kvarstår efter antagandet 
har du möjlighet att  
överklaga beslutet till 
Mark- och miljödomstolen 
och senare till Mark- och 
miljööverdomstolen.

Efter granskningen sker 
eventuellt mindre redige-
ringar innan den färdiga 
detaljplanen tas upp i 
Samhällsbyggnadsnämn-
den för godkännande, 
därefter antar Kommun-
fullmäktige planen.

Du får ta del av ett 
planförslag som du kan 
lämna synpunkter på.
Synpunkter lämnas till 
Samhällsbyggnadsnämn-
den.

Du får ta del av den 
färdiga detaljplanen. Detta 
är sista tillfället att lämna 
synpunkter. För att få rätt 
att överklaga planen 
måste du lämna synpunk-
terna skriftligt. Synpunk-
terna lämnas till Samhälls-
byggnadsnämnden.
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nen med ett så kallat begränsat förfarande. Våra remiss- 
instanser och de som påverkas av planförslaget får då möjlig- 
het att lämna synpunkter. Om ingen har synpunkter 

skickar vi ut information till en samrådskrets. Därefter kan 
 Samhällsbyggnadsnämnden anta detaljplanen.

Antagande
Samhällsbyggnadsnämnden antar (godkänner)  detaljplanen. 
När det gäller planer som är principiellt viktiga, ska 
 Kommunfullmäktige anta detaljplanen. I det här skedet får 
du, som vi bedömer inte har fått dina synpunkter tillgodo-
sedda, ett meddelande om att planen har antagits. Du får 
även en så kallad besvärshänvisning, som ger dig information 
om hur du kan överklaga planen om du vill det. 

Överklagande
Du har rätt att överklaga kommunens beslut att anta detalj-
planen. Det kan du bara göra om du har skickat in dina 
synpunkter skriftligt och inte har fått dem tillgodosedda. Om 
du vill överklaga ska du skicka överklagandet till kommunen 
inom tre veckor från den dag som beslutet publiceras 
på  kommunens anslagstavla. Kommunen skickar sedan 
överklagandet till Mark- och miljödomstolen som prövar 
överklagandet och fattar ett nytt beslut, vilket kan ta cirka sex 
månader. 

Om du inte är nöjd med Mark- och miljödomstolens beslut 
kan det också överklagas – till Mark- och miljööverdomsto-
len. För att Mark- och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet 
behövs först ett prövningstillstånd. 

Laga kraft 
Om ingen överklagar kommunens beslut att anta 
 detaljplanen, får detaljplanen laga kraft (börjar gälla) och blir 
ett  juridiskt dokument efter tre veckor. Då kan fastigheter 
 bildas som överensstämmer med den nya planen. De som vill 
bygga kan även få bygglov i det nya detaljplanerade området. 
 Detaljplanen får även laga kraft, om ett överklagande inte går 
igenom.

Ordlista

Allmänna intressen = intressen hos allmänheten, exempel-
vis bostadsbyggnation, gator och allmänhetens tillgång till 
natur, parker och andra miljöer.

Enskilda intressen = intressen hos den enskilda personen 
eller byggherren, exempelvis möjlighet att bygga ut på en 
specifik plats. 

Remissinstanser = kommunnämnder, bolag, myndigheter 
såsom Länsstyrelsen och Trafikverket, med flera. 
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samhällsbyggnadsförvaltningen
postadress

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad,  501 80 Borås  
besöksadress 

Kungsgatan 55, 501 80 Borås
tel

033-35 85 00  
e-post

detaljplanering@boras.se
  webbsida 

boras.se/detaljplan
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Fastighetsredovisning

Grundkarta inom planområdet

Upprättad 2019-12-30

Upprättad 2019-12-30

Mätklass II

Grundkarta

N

Höjdsystem: RH 2000

Koordinatsystem plan: SWEREF 99 13 30

Grundkartans beteckningar

Fastighetsgräns

Servitutsgräns

Fastighetsbeteckning

Byggnader, fasadlinjer redovisade

Byggnader, takens begränsningslinjer redovisade

Väg

Rutnätspunkt

Slänt

Stig

Mur

Staket

Träd

Belysningsstolpe

0:00 / 0:000

Borås Stad, Västra Götalands län

Beslutsdatum Inst

Detaljplan för Hulta

Hulta 4:41 m.fl.-

Storegårdsgatan

Samrådshandling

Upprättad 2020-01-20 Reviderad

Michaela Kleman

Plan- och bygglovschef

Robin Enqvist

Planarkitekt

Samråd

2020-01-20

DEL.

Granskning 

Antagande

Laga kraft

50 m4540353020 25151050

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven

användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom

hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Lokalgata

GATA

1

ParkPARK

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

BostäderB

TransformatorstationE

1

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR

KVARTERSMARK

Bebyggandets omfattning

e

1

Största byggnadsarea är 130 m² per fastighet området får indelas i

maximalt 35 fastigheter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

2

Största byggnadsarea är 200 m²,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e

3

Största byggnadsarea är 40 % av fastighetsarean inom

egenskapsområdet,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

+209

Högsta nockhöjd är 209 meter över angivet nollplan,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

0.0

Högsta nockhöjd i meter,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

00

Minsta takvinkel i grader,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

Placering

p

1

Byggnadsverk ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns eller

sammanbyggas över fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning

f

1

Endast radhus, parhus, kedjehus eller enbostadshus,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

2

Högst antal våningar 2,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f

3

Högst antal våningar 3,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Markens anordnande och vegetation

n

1

Marken får inte hårdgöras,  4 kap. 10 §

Skydd mot störningar

m

1

Startbesked för grundläggning av byggnad får inte ges förrän

markens lämplighet avseende föroreningar har avhjälpts till

Naturvårdsverkets riktvärden.,  4 kap. 12 § 1 st 1 p.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från dagen då detaljplanen fått laga kraft,  4 kap. 21 §

Markreservat

u

1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,  4 kap. 5 § 1 st 2

p.

Gemensamhetsanläggning

g

1

Markreservat för gemensamhetsanläggning för gata,  4 kap. 18 § 1 st  p.

Upplysningar

Planavtal finns upprättat, ingen planavgift debiteras vid bygglov.

Skala 1:500 (A1)



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-02-25 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00018 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 

4:41 m.fl., Storegårdsgatan, Borås Stad   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Hulta, Hulta 

4:41 Storegårdsgatan, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden´.                  

Ärendet i sin helhet 

Planens syfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse i området mellan Hulta ängar 

och bostäderna längs Storegårdsgatan.  

 

Planområdet har en lantlig karaktär och ligger nära friluftsområdet 

Kransmossen som i grönområdesplanen har klass 1, vilket är det högsta värdet. 

Det har därför varit viktigt med småskalig utformning såsom parhus, radhus, 

kedjehus, mindre flerbostadshus och villor. Området lämpar sig väl för 

bebyggelse i den här skalan. Det finns goda kommunikationer med 

kollektivtrafik och cykelbanor från både Hulta och Trandared, som knyter ihop 

områdena med varandra och med centrum. Såväl förskolor som grundskolor 

finns inom gång- och cykelavstånd. Dessutom ligger två lekplatser inom ca 150 

meter från området.  

 

Under detaljplaneprocessens gång har förvaltningen medverkat och haft 

synpunkter på detaljplanens utformning. Förutom Kransmossens idrotts- och 

friluftsområde finns en kulturled som passerar planområdet. Därför är det 

positivt att man lämnat en korridor av oexploaterad mark mellan Trandared och 

Hulta. Det förstärker den naturnära miljön, bevarar kulturleden och den 

skogsbeklädda kullen i naturområdet Västergårdshagen samt är positivt för 

entrén till Kransmossens friluftsområde.  

 

Även ur ett trygghetsperspektiv är det positivt att det byggs då området kring 

den nedlagda handelsträdgården upplevts som otrygg.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.  

 

Beslutsunderlag 

1. Plankarta 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

2. Planbeskrivning                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  
2020‐02‐25 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 294 avseende Uppdrag 
att genomföra en kartläggning av kommunens nuvarande arbete med mänskliga 
rättigheter samt ta fram ett förslag på Borås Stads fortsatta arbete med att stärka 
mänskliga rättigheter (2020-00035 1.1.2.25). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-12-19 § 295 avseende 
Beredningen för medborgardialog under Kommunfullmäktige utvecklas (2020-00034 
1.4.2.0). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 6 samt bilaga avseende 
Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 (2019-00137 1.4.2.0). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-23 § 3 avseende Avsägelse 
av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2020-00010 1.1.1.2). 
 

5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 31 avseende Intern 
kontrollplan 2020 (2019-00124 1.2.3.2). 
 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-01-20 § 35 avseende Begäran från 
Borås Arena AB om amorteringsfrihet för perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 (2019-
00182 3.6.8.25). 
 

7. Grundskolenämnden: Anmälan av skrivelse 2020-01-28 avseende 
Projekteringsframställan för ny idrottshall Fristad (2019-00217 2.6.1.1). 
 

8. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2020-01-20 avseende Revisionsrapport: 
Granskning av beställar- och utförarmodellen i Borås Stad (2019-00174 1.2.3.3). 
 

9. Länsstyrelsen: Anmälan av Överklagande av beslut 2019-12-18 om beviljad 
strandskyddsdispens för vasslåtter på fastigheterna Fristads Klockarbol 1:1 och Längjum 
3:34 i Borås kommun (2019-00019 3.1.1.2).  
 

10. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Verksamhetsrapport, Lokala 
naturvårdssatsningen LONA avseende Tillgänglighetsanpassningar Kransmossens 
frilufts- och rekreationsområde (2016-00194 823). 
 

11. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-01-28 avseende förlängning – Ansökan om 
ändrat slutdatum avseende stöd för utveckling av ortsråden inom Borås Stad (2017-00126 
808). 
 
 
 



12. Borås Stad/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av Uppföljning av 
samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2019 tecknat mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2020-00029 3.7.1.25). 
 

13. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Uppsägning av fastighet – Sundholmens 
kurs- och konferensgård 2020-08-01 (2020-00028 3.6.8.25). 
 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  
2020‐02‐25 

 

1. Lokal utveckling: Beslut 2020‐02‐07 om bifall på ansökan från Ortrådet i Vänga stöd till 
aktivitetsplats i Vänga (2019‐00110 3.6.8.25).  
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