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Ansökan från Brämhults IK avseende Utvecklingsplan 
för Brämhults IP 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnder ser positivt på Brämhults IK:s framställan om en 
utvecklingsplan för området. Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att göra en 
tidsplan för de olika stegen och återkomma med förslag på finansiering i de 
olika delarna.        

Sammanfattning  
Brämhults IK (BIK) är en viktig förening i gränslandet mellan Brämhult och 
Hässleholmen. Med tanke på de utvecklingsplaner som finns på närbelägna 
skolor, Myrås och Boda, så kommer BIK och idrottsplatsen att få en stor 
betydelse genom organiserade och meningsfulla fritidsaktiviteter i ett område 
med många barn och ungdomar. Föreningen är ambitiösa och engagerade, har 
genomtänkta utvecklingsplaner, många ledare, bra värdegrund samt en hög tillit 
i området. Detta sammantaget ger BIK stora möjligheter att ytterligare, under 
förutsättning att utvecklingsplanen kan infrias, ta nya betydelsefulla steg i och 
för området.             

Ärendet i sin helhet 
Brämhults IK (BIK) är en anrik förening i Borås som bildades 1953. BIK är 
den största ungdomsfotbollsföreningen i Borås med mer än 600 aktiva barn 
och ungdomar, varav 210 är flickor, fördelade på 22 lag och fotbollsskola. 
Under de senaste åren har föreningen märkt av en ökning av att tjejer vill börja 
spela fotboll. Verksamheten bygger på ideella krafter, där BIK  har 100 ledare, 
som tillsammans skapar en förening för alla. 

Idrottsplatsen är hjärtat för verksamheten, här möts barn och ungdomar under 
alla veckans dagar och tillsammans får de utvecklas både på och utanför planen 
under trygga förhållanden. Tyvärr får föreningen säga nej till ett 20-30 barn som 
velat börja, då de inte har möjlighet att ta emot fler barn sett till de träningsytor 
de förfogar över.  

BIK har blivit en mångkulturell förening med åren. Idag har närapå 30% av 
föreningens medlemmar en invandrarbakgrund och många bor utanför 
Brämhults IK:s naturliga upptagningsområde, vilket är ett tecken på att BIK är 
en attraktiv förening man gärna söker sig till. 
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BIK ser också en annan utveckling i sin förening jämfört med andra 
fotbollsföreningar. Ungdomar i åldern 15-16 år finns kvar i verksamheten och 
slutar inte med föreningsidrott i alltför unga åldrar. I fotbollsskolan går 220  
barn i åldrarna 5-8 år och där är andelen flickor hela 40%.  

Föreningen har det senaste året fokuserat mycket på att implementera 
föreningens uppdaterade värdegrunder i verksamheten, glädje – engagemang - 
gemenskap. Föreningen planerar också att skapa ett ungdomsråd under hösten 
för att få ungdomarna att känna sig mer delaktiga i föreningen.   

 

Anläggningen 
De befintliga lokaliteterna på Brämhults IP, består av klubbstuga innehållande 
samlingslokal på 45 kvm, kök och kanslirum. 4 omklädningsrum á 15 kvm med 
2-3 duschar, 2 st a 20-25 kvm med 3 duschar samt 4 toaletter. Samtliga lokaler 
ägs av Borås Stad. 

På anläggningen finns också en fullstor naturgräsplan utan belysning, en 
konstgräsplan 10-manna samt en konstgräsplan 8-manna (föreningens egna 
plan). 

 

Utmaningar 
BIK har ett stort pussel att lägga för att få plats med 22 lag i verksamheten, 
med begränsade ytor i form av planer, omklädningsrum och samlingssal. Att 
samla lag, spelare, ledare och föräldrar, i en gemensam samlingssal är i praktiken 
ogörligt, då lokalerna är för små. 

 

Brämhults IK:s fyra projekt 

1) Förbättra befintliga träningsytor på idrottsplatsen. 

A) Anlägga en 11-manna konstgräsplan med belysning på befintlig A-plan och 
på så vis kunna nyttja ca 1600 timmar mot dagens ca 300 timmar. 

B) Anlägga konstgräsytor på ytan bakom ny A-plan mot klubbstuga.  

C) Anlägga utegym med konstgräsytor bakom läktare A-plan för att utveckla 
träningsmöjligheterna för fler än bara våra fotbollsspelare.  

D) Anlägga 2 st 3 mot 3 planer med sarg på grusytan bakom lilla konstgräsytan. 

 

2) Nybyggnation av en omklädningsbyggnad 

Föreningen har tagit fram ritning för en nybyggnation av en 
omklädningsbyggnad innehållande 5 omklädningsrum samt mindre förråd. 
Byggnaden ska vara en förlängning av befintlig omklädningsbyggnad med en 
“gångsluss” till stora konstgräsplanen. Föreningens avsikt att själva ansvara för 



Borås Stad 
  Sida 

3(3) 
 

 

nybyggnationen och som en del av finasieringen ansöker föreningen om ett 
anläggningslån hos kommunen. 

3) Tillbyggnad av befintlig klubbstuga 

Klubbstugan behöver verksamhetsanpassas för att kunna hålla i möten, 
samlingar och för att starta upp fritidsverksamhet. Ritningar har tagit fram om 
en tillbyggnad på klubbhus mot parkeringen. Samlinglokalen skulle mer än 
fördubblas i storlek mot dagens 45 kvm och skulle i så fall bli en flexibelt rum 
för både större och mindre grupper.   

 

4)  Starta upp fritidsverksamhet på idrottsplatsen 

Idrottsplatsen är naturlig samlingpunkt efter skolan för många barn både från 
Brämhult och Hässleholmen. Vi ser en stor potential att erbjuda 
fritidsverksamhet på idrottsplatsen med läxläsning och andra sedvanliga 
fritidsaktiviter. Närheten till Bodaskolan ger stora  möjligheter att fånga upp 
barn som går där. Vi tänker utbyta erfarenheter med Byttorps IF som liknar oss 
ganska mycket som förening då de också verkar i ett socialt utsatt område och 
har startat upp en fritidsverksamhet. 

 

Händelser i närområdet 

Brämhult har de senaste deceniet genomgått en generationsväxling vilket 
förväntas fortsätta de kommande åren. Myråsskolan ska byggas om och ökar 
sin kapacitet från 500 till 750 elever. Bodaskolan växer så det knakar, har gått 
från en till två parallellig i FSK-6 , och är sju parallellig i åk 7-9. Brämhults IK 
har ledarkapacitet att kunna ta emot den förväntade tillströmningen av ännu fler 
barn. Idrottsplatsen ligger strategiskt sett bra till mellan Brämhult och 
Hässleholmen och är en trygg plats att vistas på. BIK är en viktig aktör som kan 
förvalta och utveckla området och välkomna fler personer, oavsett ålder, 
ursprung eller samhällsklass. 

Beslutsunderlag 
1. Brämhults IK:s framställan till nämnden                      

Samverkan 
Samverkan har skett med Brämhults IK på ett flertal möten med styrelsen. 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 



 

 
GLÄDJE – GEMENSKAP – ENGAGEMANG 

 
 
 
Brämhults IK bildades 1953 och är den största ungdomsfotbollsföreningen i Borås med mer 
än 600st aktiva barn & ungdomar fördelade på 22 lag + fotbollsskola.  

Vi är en förening hela vägen från fotbollslek till representationslag.  Av våra aktiva är mer än 
35% flickor och vi ser en ökning de senaste åren av att tjejer vill börja spela fotboll.  

Vår verksamhet bygger på ideella krafter, vi har 100 st ledare, som tillsammans skapar en 
förening för alla. 

Vår idrottsplats är hjärtat för verksamheten, här möts barn & ungdomar under alla veckans 
dagar och tillsammans får de utvecklas både på och utanför planen under trygga 
förhållanden.  

 

 

 

 



 

Brämhults IK har blivit en mångkulturell förening med åren. Idag har närapå 30% av våra 
medlemmar en invandrarbakgrund och många bor utanför Brämhults IK:s naturliga 
upptagningsområde, ett tecken på att vi är en attraktiv förening man gärna söker sig till. 

När utvecklingen går mot att ungdomar slutar med fotboll i tidig ålder kan vi stolt konstatera 
att en av våra största träningsgrupper är vårt U16-lag (födda 2004/2005) med 40 st aktiva 
killar. Lägg därtill att vi har ett juniorlag på pojksidan med över 20-25 st aktiva samt ett 
flicklag födda 2005 med 20 st träningsflitiga tjejer så har vi lyckats bibehålla ungdomarna i 
vår verksamhet i ett skede där många väljer att sluta med fotbollen.  

I vår fotbollsskola går 220 st barn i åldrarna 5-8 år och där är andelen flickor hela 40%. Efter 
sommaren har vi tyvärr fått säga nej till ett 20-30 barn som velat börja i dessa grupper då vi 
inte har möjlighet att ta emot fler barn sett till de träningsytor vi förfogar över.  

Under 2020 har vi 22 st lag i seriespel;  6 st 11manna,  5 st  9manna, 10 st 7manna, 1 st 
5manna. 

 

 

 

 



Befintliga lokaliteter på Brämhults IP 

Klubbstuga innehållande samlingslokal på 45 kvm, en toalett, kök, kanslirum.  

Omklädningsrum: 4 st a 15 kvm med 2-3 duschar, 2 st a 20-25 kvm 3 duschar. Samt 4 
toaletter. 

Planer:  

1 st naturgräsplan 11 manna utan belysning. 

1 st konstgräs 10 manna 

1 st konstgräs 8 manna (föreningens egna plan) 

 

Samlingslokal     Omklädningsrum 

 

Styrelsen har de senaste året fokuserat mycket på att implementera föreningens 
uppdaterade värdegrunder i verksamheten. 

 I en stor förening med många viljor är det lätt att det bildas ”småföreningar” i föreningen 
men vi kan tydligt märka att vårt arbete har gett resultat.  

Vi har god kommunikation mellan spelare -ledare -föräldrar och det finns en stark vilja att 
utveckla vår förening för framtiden.  

Styrelsen planerar också att skapa ett ungdomsråd under hösten för att få ungdomarna att 
känna sig mer delaktiga i föreningen. Förhoppningsvis bidrar detta till ett livslångt intresse 
för föreningsliv och vi kan rekrytera framtida ledare och andra funktionärer till föreningen på 
sikt.  

 

 

 



 

 

 

UTMANINGAR: 

Vi har en stor utmaning att lägga match och träningspusslet och få omklädningsrummen att 
räcka till. Det är i omklädningsrummet man skapar lagkänslan…. 

Idag får våra äldre lag även träna på andra anläggningar då våra ytor inte räcker till. Vi missar 
att våra yngre barn ser sina äldre förebilder i föreningen. 

Vi har mycket begränsade möjligheter att träffas inomhus och hålla möten i vår lilla 
samlingslokal, såsom ledarträffar, föräldramöten, teoretiska spelarutbilningar eller andra 
teamaktiviteter utanför fotbollsplanen. 

 
 

 

         

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROJEKTETS FYRA DELAR: 

1) Förbättra befintliga träningsytor på idrottsplatsen. 

A) Anlägga en 11 manna konstgräsplan med belysning på befintlig A-plan och på så vis kunna 
nyttja ca 1600 timmar mot dagens ca 300 timmar. 

B) Anlägga konstgräsytor på ytan bakom ny A-plan mot klubbstuga.  

C) Anlägga utegym med konstgräsytor bakom läktare A-plan för att utveckla 
träningsmöjligheterna för fler än bara våra fotbollsspelare.  

D) Anlägga 2 st 3mot3 planer med sarg på grusytan bakom Lilla KG. 

 

2) Nybyggnation av en omklädningsbyggnad 

 Föreningen har tagit fram ritning för en nybyggnation av en omklädningsbyggnad 
innehållande 5 omklädningsrum samt mindre förråd. Byggnaden ska vara en förlängning av 
befintlig omklädningsbyggnad med en “gångsluss” till stora konstgräsplanen. Föreningens 
avsikt att själva ansvara för nybyggnationen och som en del av finasieringen ansöker 
föreningen om ett anläggningslån hos kommunen. 

 

3) Tillbyggnad av befintlig klubbstuga 

Klubbstugan behöver verksamhetsanpassas för att kunna hålla i möten, samlingar och för att 
starta upp fritidsverksamhet. Ritningar har tagit fram om en tillbyggnad på klubbhus mot 
parkeringen. Samlinglokalen skulle mer än dubblas i storlek mot dagens 45 kvm och skulle i 
så fall bli en flexibelt rum för både större och mindre grupper.   

 

4)  Starta upp fritidsverksamhet på idrottsplatsen 

Idrottsplatsen är naturlig samlingpunkt efter skolan för många barn både från Brämhult och 
Hässleholmen. Vi ser en stor potential att erbjuda fritidsverksamhet på idrottsplatsen med 
läxläsning och andra sedvanliga fritidsaktiviter. Närheten till Bodaskolan ger stora  
möjligheter att fånga upp barn som går där. Vi tänker utbyta erfarenheter med Byttorps IF 
som liknar oss ganska mycket som förening då de också verkar i ett socialt utsatt område och 
har startat upp en fritisdverksamhet. 

 

 

 



 

           

 

Slutsats: Brämhult har de senaste deceniet genomgått en generationsväxling vilket förväntas 
fortsätta de kommande åren. Myråsskolan ska byggas om och ökar sin kapacitet från 500 till 
750 elever. Bodaskolan växer så det knakar, har gått från en till två parallellig i FSK-6 , och är 
sju parallellig i åk 7-9. Brämhults IK har ledarkapacitet att kunna ta emot den förväntade 
tillströmningen av ännu fler barn. Vår idrottsplats ligger strategiskt sett bra till mellan 
Brämhult och Hässleholmen och är en trygg plats att vistas på.  Nu måste vi förvalta och 
förbättra en förening som enar så många personer, oavsett ålder, ursprung eller 
samhällsklass. 

 

Vänliga hälsningar styrelsen i Brämhults IK  
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats 
på Göta  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner utredningen och skickar ärendet 
vidare till Kommunstyrelsen        

Sammanfattning  
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 
begränsat området till Göta stadsdel. Dock redogör vi även för pågående 
processer i närliggande område.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område. Aktörer verksamma på Göta har 
även fått delge sin uppfattning av området samt beskriva eventuella 
framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för 
att kunna spegla nuläget så bra som möjligt.  

Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett behov 
av att skapa extra insatser på området. Det saknas till stor del aktiviteter av 
socialt värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn 
och unga. Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om 
man får ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 

               

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunfullmäktige att 
utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta.  
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Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 
Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 
samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 
Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg. Där finns öppen 
förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås men vänder sig huvudsakligen till familjer och vuxna i 
närområdet. Mötesplatserna skapar förutsättningar för att människor möts 
mellan generationer och social bakgrund. Den skapar också förutsättning för 
människor till fler möjligheter att lära och påverka sina liv. Mötesplatserna ska 
vara sociala mötesplatser, verka för verksamhetsöverskridande samverkan samt 
erbjuda medborgarservice. Dessa delar av verksamheten ska ta lika stor plats.  

I utredningen beskrivs Göta utifrån statistisk data, ger en lägesbild utifrån ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv, uppmärksammar 
pågående processer i kringliggande område samt ger en bild ur ett ekonomiskt 
perspektiv. Aktörer verksamma på Göta har även fått delge sin uppfattning av 
området samt beskriva eventuella framtidsplaner. Vi har valt att fokusera på 
uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna spegla nuläget så bra som 
möjligt.  

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 
utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 
arbetar. Ur ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv upplevs 
området i dagsläget stabilt och lugnt. De otrygghetsskapande händelser som 
sker är i huvudsak kopplad till individer snarare än platser.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 
mer. Göta är ett område i staden där det sker mycket utveckling men vi ser ett 
behov av att skapa extra insatser på området, någon form av mötesplats som 
fångar upp olika människors behov. Barn, familjer, människor med 
funktionsnedsättning och äldre. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt 
värde och något som blir påtagligt är avsaknad av aktiviteter för barn och unga.  

Det finns förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om man får 
ekonomiska förutsättningar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 
arbetet göras i medskapande processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man 
behöver samverka med för att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas 
behov. Civilsamhället bör vara en central och bärande aktör i den kommande 
verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 
samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

1 Inledning  

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag från Kommunstyrelsen att 

utreda förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta. I utredningen har vi 

begränsat området till Göta stadsdel. Se sida 5. Dock redogör vi för pågående 

processer i närliggande område. 

Under de senaste åren har flera kommunala verksamheter flyttat från Göta. 

Fritidsgården flyttade sin verksamhet från Göta till Daltorpskolan 2018 och 

samma år flyttade även biblioteket sin verksamhet från området. Närmsta 

Mötesplats för boende på Göta ligger nu på Kristineberg, men fastigheten ska 

byggas om vilket kan påverka Mötesplatsens lokalisering. Där finns öppen 

förskola, bibliotek, seniorverksamhet och Öppen ungdomsverksamhet.  

 Mötesplatser 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 

invånare i Borås. Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av 

hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår 

från ett främjande och normkritiskt förhållningsätt samt en positiv 

människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och 

resurser. Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan 

generationer och social bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att 

lära och påverka sina liv. 

Mötesplatsen verkar för att tillgodose människors rätt till:  

- Information, kommunikation och service 

- Trygghet, trivsel och hälsa  

- Delaktighet och inkludering 

 Målgrupp och geografisk avgränsning 

Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet. Verksamheten är 

också anpassad för att tillgodose barns behov och rättigheter. Man strävar efter 

att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avseende 

exempelvis ålder, kön och bakgrund. På vissa områden är Mötesplatsen 

integrerad med Öppen ungdomsverksamhet. I de fall är målgruppen också barn 

och unga.   

 Uppdragsområden 

Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för 

verksamhetsöverskridande samverkan samt erbjuda medborgarservice. Dessa 

delar av verksamheten ska ta lika stor plats. 
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Social mötesplats 

 Utveckla sociala sammanhang: Möjliggöra för boende att träffa 

andra samt erbjuda olika typer av sociala sammanhang. Kan både vara 

anordnade aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta tillvara på 

besökares engagemang.  

 För alla i närområdet: Främja att människor i olika åldrar, olika social 

bakgrund och olika geografisk bakgrund möts. Den sociala 

mötesplatsen ska uppmuntra och främja lärande. 

”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan 

 Ta tillvara resurser: Mötesplatserna ska uppmuntra och initiera 

samverkan med verksamheter och idéburen sektor som 

överensstämmer med Mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på 

enskilda personers engagemang. På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda 

mer verksamhet eller verksamhet med högre kvalité.  

 Plattform: Mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala 

verksamheter och de boende i närområdet. Om kommunala 

verksamheter ska informera eller genomföra en aktivitet som berör de 

boende ska Mötesplatsen ses som en plattform. 

Medborgarservice 

 Mötet: Det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och 

bekräftande sätt att möta besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka 

som jobbar på mötesplatsen.  

 Behovet: Innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det 

lokala behovet. Ska finnas en kapacitet att hjälpa till med de frågor som 

kommer upp ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa vidare, be att få 

återkomma, boka in ett möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. 

Information i samband med specifika händelser. 

 Strukturer: En struktur som möjliggör stadens ansvar att informera 

sina medborgare. Till exempel genom ansvariga kontaktpersoner från 

samtliga förvaltningar som har i uppdrag att relevant information når 

mötesplatserna och att frågor besvaras. 

2 Metod 

Utredningen syftar till att beskriva förutsättningar för uppstart av Mötesplats på 

Göta. I utredningen beskriver vi området utifrån statistisk data, ger en lägesbild 

utifrån ett brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv samt 

uppmärksammar pågående processer i området. Aktörer verksamma på Göta 

har även fått ge sin bild av området samt beskriva eventuella framtidsplaner. 

Det är representanter från AB Bostäder, Polisen, Avdelningen Centrum för 

kunskap och säkerhet på Stadsdelningskansliet, Kulturförvaltningen (bibliotek), 
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

Vård- och äldreförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, 

Arbetslivsförvaltningen samt föreningen Kronängs IF.  

För att kunna utreda förutsättningarna för Mötesplats på Göta har vi begränsat 

området utifrån indelningen i nyckelkodsområden. Nyckelkodsområden är 

statistikområden inom kommunen med finare uppdelning än exempelvis en hel 

kommundel. Göta stadsdel innefattar statistik från två nyckelkodsområden, 082 

och 083. Dessa två områden beskrivs i utredningen som ett sammanslaget 

område, då under benämningen Göta. Vid de tillfällen då nyckelkodsområdena 

beskrivs var för sig är det missvisande att slå ihop siffrorna sett ur ett statistiskt 

perspektiv eller för att skillnaden mellan områdena är markant.  

 
 

Vi har valt att fokusera på uppgifter från år 2017 och framåt för att kunna 

spegla nuläget så bra som möjligt. Då det ständigt sker en insamling av data 

inom kommunen av olika slag kan vi inte beskriva all data från ett och samma 

år. Olika uppgifter samlas in vid olika år.   

Alla uppgifter som beskriver ekonomi, förvärvsarbetande och utbildningsnivå 

är från år 2018. Alla uppgifter i utredningen som beskriver befolkningsstatistik, 

ungdomars mående och trygghetsmätning är från år 2017 och 2019.  

Innehållet i kartläggningen som helhet ligger till grund för utredning av 

förutsättning för Mötesplats.  

3 Kartläggning 

Vid 2019 års slut registrerades 2743 invånare på Göta (1247 invånare i område 

082 och 961 invånare i område 083). Av dessa är 20 % barn och ungdomar (0-

18 år). Andelen utrikesfödda på Göta är 35 %. 
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

Göta består till största del av hyresrätter. Denna boendestruktur skiljer sig 

kraftigt åt gentemot kringliggande bostadsområde där det finns en större andel 

bostadsrätter och äganderätter. AB Bostäder är den främsta hyresaktören. På 

rödmarkerade gator har AB Bostäder hyresbestånd. Dessa gator ligger 

huvudsakligen inom område 083.  

 
 

Bolaget har 672 lägenheter på Göta, främst 2-3 RoK. Hyresgästerna utgörs till 

största del av 25-54 åringar och man kan se en trend i minskat antal 

avflyttningar under de senaste åren. År 2017 var antalet avflyttningar 127 

stycken jämfört med 97 stycken år 2019. Det sker ett generationsskifte från 

äldre till yngre hyresgäster.  

 Fakta om Göta  

Enligt siffror från 2018 förvärvsarbetar 59 % av invånarna som är 16 år och 

äldre. Majoriteten arbetar inom vård och omsorg, handel och företagstjänster. 

Medelinkomsten inom är låg och det är en nämnvärd skillnad mellan områdena. 

Medelinkomsten i område 082 är 232,9 tkr och i område 083 är siffran 192,9 

tkr. Jämförelsevis är siffran för hela Borås 269,4 tkr. Även andelen personer 

med ekonomiskt bidrag skiljer sig. I område 082 är andelen 1,4 % (16 personer) 

och i område 083 är andelen 6 % (65 personer).  

Andelen personer 16-74 år med eftergymnasial utbildning är i nivå med snittet 

för Borås. På Göta är andelen 30 % och snittet för Borås är 33 %. 

 Barn och ungdomar  

I regel går barnen boende på Göta på Daltorpskolan under högstadietiden. 

Vartannat år svarar alla Borås stads elever i åk 8 på en Hälsoenkät som 

innehåller frågor om bland annat tobaks- och alkoholvanor och fritid. Siffror 
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

hämtade från Hälsoenkäten besvarad av elever på Daltorpskolan visar på en 

negativ trend avseende alkoholkonsumtion och rökning. Andelen elever som 

inte druckit alkohol de senaste tre månaderna var 89 % år 2017 och 79 % år 

2019. Vad gäller andelen elever som inte rökt var den 81 % år 2017 och 77 % år 

2019.  

Siffrorna visar även att eleverna i mindre grad är medlemmar i en förening 

jämfört med snittet för i hela Borås. Det finns framförallt en tydlig negativ 

trend hos flickorna. Även för pojkarna har medlemskapet sjunkit men det 

varierar mer över åren. År 2017 var 54 % av flickorna och 40 % av pojkarna 

medlem i förening. År 2019 var siffran 50 % för flickorna och 46 % för 

pojkarna.  

Viktigt att belysa är att siffrorna från Hälsoenkäten speglar alla eleverna som går 

i åk 8 på Daltorpskolan, inte endast de som bor på Göta. 

 Arbete 

Det finns drygt 2 200 arbetstagare på Göta. Personerna behöver nödvändigtvis 

inte bo på Göta men har sitt arbete där. Arbetena förekommer främst inom 

byggverksamhet, handel, transport, information och kommunikation, 

företagstjänster samt vård och omsorg. Det föreligger en markant skillnad 

mellan område 082 och 083 avseende typ av bransch och könsfördelning.   

I område 082 är det en dominans av män som arbetar. Av de totalt 1 601 

personer som arbetar där är 66 % av de dessa män. Tjänsterna är huvudsakligen 

inom bygg, handel, transport, information och kommunikation samt 

företagstjänster. I område 083 arbetar 618 personer och balansen mellan könen 

är lika stor, 50 % är kvinnor och 50 % är män. Nästan hälften av alla som 

arbetar i området arbetar inom vård och omsorg.   

 Förskola och skola  

På Göta finns tre kommunala förskolor. Det är Moldeparkens förskola, 

Götagårdens förskola och Silverpoppelns förskola. I kringliggande område 

ligger ytterligare tre kommunala förskolor med upptagningsområde Göta. Det 

är Kristinegården (Kristineberg), LärKan (Kristineberg/ Dammsvedjan), 

Hedvigsborgsgården (Hedvigsborg) och Linneagården (Druvefors). Utöver 

dessa ligger den fristående förskolan Ansgarbacken på Dammsvedjan. År 2019 

var 54 % av barnen boende på Göta inskrivna i förskolan. Denna siffra 

inkluderar även barn som bor på Regementet då den statistiska indelningen 

även innefattar detta område. 

Det ligger ingen grundskola på Göta men i upptagningsområdet finns tre 
kommunala grundskolor. Det är Daltorpskolan, Kristinebergsskolan och 
Svedjeskolan. Även den fristående skolan Kunskapskolan, ligger i 
upptagningsområdet.  

 Föreningsliv  

Det finns inga föreningar som är belägna på Göta. I anslutning till området 

finns föreningar som huvudsakligen bedriver stödjande verksamhet inom 

psykisk ohälsa. Även Kronängs IF är aktiva på Götavallen ett par gånger i 

veckan under främst vår och sommar.  
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

 Parker, lekplatser och aktivitetsområde 

På Göta finns två lekplatser (Kaptensplatsen och Majorslunden) och en park 
(Majorslunden). Dessutom finns anläggningen Götavallen. Vallen nyttjas 
primärt till spontanidrott samt vid fotbollsskolan som Kronängs IF och AB 
Bostäder anordnar tillsammans under sommarhalvåret.  

 Befintliga samverkansstrukturer och nätverk 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för samverkansuppdraget ”Lokalt 

inflytande” som syftar till ökad samverkan inom staden i frågor av gemensam 

karaktär som berör invånarna. Nätverksgrupperna Barn och unga 10-16 år, 

Daltorp samt Områdesnätverk Kristineberg är två av de nätverk som inkluderar 

Göta i sitt arbete.  

 Nätverk barn och unga 10-16 år, Daltorp 

Göta ingår i ”Nätverk barn och unga 10-16 år”, Daltorp tillsammans med 

områdena Dammsvedjan, Druvefors, Hedvigsborg, Kristineberg och 

Trandared. Deltagare i nätverket är chefer inom förskola, skola, IFO, öppen 

ungdomsverksamhet, bibliotek samt Polisen.  

Målet med de nätverksgruppen är att öka tryggheten och förbättra 

uppväxtvillkoren för barn och unga i Borås Stad och utgår ifrån visionen 

”Borås 2025”, målområde 2 ”Vi tar gemensamt ansvar för barn- och unga”. 

Arbetet syftar till att skapa en helhetssyn kring barn och ungdomars situation 

samt att stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, Skola, IFO och Polisen.  

 Områdesnätverk Kristineberg  

Göta ingår i ”Områdesnätverk Kristineberg” tillsammans med områdena 

Hedvigsborg, Dammsvedjan och Druvefors, som är till för föreningar och 

organisationer under frivilliga former. Nätverket har gemensamt enats om att 

mötena ska fokusera på just nätverkandet, att träffa varandra och dela 

erfarenheter samt sprida sina respektive aktiviteter.  

Målet med de lokala områdesnätverken är att öka inflytandet, samhörigheten 
och tryggheten hos invånarna i Borås Stad och utgår ifrån visionen ”Borås 
2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås”. Arbetet syftar till att skapa en 
helhetssyn på området och öka samverkan mellan olika aktörer på området, 
både kommunala och regionala verksamheter samt civilsamhället.  

 Lägesbild utifrån ett brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv 

Avdelningen Centrum för kunskap och säkerhet anser Göta i sin helhet vara ett 

stabilt område och ser inte fler utmaningar än i övriga Borås. De ärende som 

registrerats under det gångna året avseende skadegörelse och otrygghetskapande 

händelser är främst knutna till Rundeln och St. Michelsgatan (område 083). 

Även AB Bostäder anser området vara stabilt. Den skadegörelse som sker på 

Göta är extremt liten i förhållande till många av de andra områdena i Borås där 

de har sina fastigheter.   

Polisen beskriver Göta som ett område med risk för utsatthet. Utifrån 

parametrar kopplat till livsvillkor anses det vara ett sårbart område. Under de 
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senaste åren har där varit några uppmärksammade grövre våldsbrott. Det 

förekommer en del narkotikahandel, och då främst kring Rundeln (område 

083). Det är dock inte ett strukturellt problem utan mer kopplat till vissa 

individer som bor eller har bott i området. Med hänsyn till områdets sårbarhet 

avseende livsvillkor samt tendens att dra till sig kriminella individer finns det 

anledning att följa upp och bevaka det. 

 Trygghetsmätning  

Trygghetsmätningar har gjorts regelbundet i staden sedan 2007 i syfte att fånga 

den lokala trygghetsbilden i form av upplevda problem, utsatthet för brott samt 

oron för att utsättas för brott. Senaste mätningen genomfördes år 2019 och 

visar på att den brottslighet och de otrygghetskapande händelser som sker på 

Göta huvudsakligen är knuten till Göta stadsdel. Den visar också att invånarna 

upplever högre oro kopplat till vissa personer i området än oro kopplat till 

platser. Man kan även se en trend i ökat antal skadegörelser och utsatthet för 

inbrott i framförallt förråds- och källarutrymmen.  

Trygghetsmätningen görs på olika områden i staden vid olika år. Närmast i 

tiden då både Göta och Göta stadsdel inkluderades i undersökningen var 2019 

och 2014. Jämförelse mellan åren tyder på en ökning av upplevd oro och 

otrygghet på Göta och i synnerhet Göta stadsdel.   

 Pågående processer i kringliggande område 

Andra pågående processer inom staden som berör detta område beskrivs 

nedan.  

 Regementet  

Det nedlagda kasernområdet vid regementet är ett relativt nyrenoverat 

bostadsområde. Det är under fortsatt utveckling i olika etapper. Första etappen 

(Mannerfelts plats) fick lagakraft 2017 och enligt planhandlingarna kommer upp 

emot 300 lägenheter att byggas, troligen mestadels bostadsrätter. Andra etappen 

är i detaljplanens uppstartsfas och beräknas få lagakraft i mitten av 2021. Enligt 

förslaget beräknas det byggas ungefär 350 blandbostäder med både radhus och 

flerbostadshus (bl.a. punkthus). Det planeras även för en förskola och möjligen 

också en grundskola om denna inte placeras i Gässlösa.   

Det finns även planer för ytterligare etapper på den gamla skjutbanan och ner 

mot järnvägen. Detta kommer kunna påbörjas först när Trafikverket har fattat 

beslut kring den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås. 

 Gässlösa 

Gässlösa är ett av de utpekade utvecklingsområdena för Borås. Gässlösa är idag 

ett ”uppdelat” område och har en tydlig karaktär av industriområde. 

Tillsammans med närheten till den centrala staden och Viskan finns planer på 

att omvandla området till en omväxlande och livaktig stadsdel. På Gässlösa ska 

det byggas 5000-8000 bostäder och första byggnationen ska vara påbörjad 2025.  

Det planeras för en ny F-9 skola med plats för 900 elever i området som 

beräknas vara klar senast 2024. Skolan ska även inkludera kommunikationsklass 

och särskola.  
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

Flertalet av de nuvarande Mötesplatserna i staden bedrivs i samverkan med 

bland annat Kulturförvaltningen. Fram till 2018 fanns ett bibliotek på Göta. 

Kulturförvaltningens ambition är att ha ett bibliotek i varje del av staden och de 

utgår från Göta, Kristineberg och Gässlösa tillsammans som ett område. 

Lämpligaste placering för nytt bibliotek anses vara kring nya Gässlösa 

bostadsområde. Önskvärt är att biblioteket samverkar med annan kommunal 

verksamhet, såsom Mötesplats, grundskola och eventuellt äldreboende. 

Diskussioner har förts mellan Kulturförvaltningen och 

Grundskoleförvaltningen om ett integrerat folk- och skolbibliotek. Om detta 

blir verklighet är samverkan med Mötesplats inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen inte aktuellt med tanke på tillgängligheten för besökare 

och öppettider.    

 Urbana stråk 

Urbana stråk är utvecklingsstråk i staden där ny bebyggelse och andra åtgärder 

särskilt bör ske. Stråken binder samma den centrala staden med övriga 

stadsdelar och möjliggör koncentrerad stadsutveckling med hållbara 

transporter. Det finns sex urbana stråk från stadskärnan med förlängningar ut i 

stadsdelarna. Två av stråken leder mot Gässlösa, där det ena går genom Göta 

och blir viktiga delar i områdets utveckling.  

 Staden vid parken  

Det ska byggas ett pärlband av parker som går längs med hela staden, från Rya 

åsar i norr till Gässlösa i söder. Tanken är att man ska kunna ta sig genom 

staden utan biltrafik i den fem kilometer långa parken, som passerar genom 

Göta. Arbetet påbörjas 2021 och ska byggas i etapper där en park färdigställs 

innan nästa påbörjas.  

4 Analys 

Ur ett socioekonomiskt perspektiv kan vi se att medelinkomsten och 

utbildningsnivån på Göta är låg. Det är en hög andel av invånarna som inte 

arbetar. Den problematik som Polisen och Centrum för kunskap och säkerhet 

beskriver som är kopplad till individer på området speglas även i 

trygghetsmätningen. Utifrån kartläggningen bör Mötesplatsen ligga i Göta 

stadsdel.  

Det pågår idag en del samverkan på Göta men detta skulle kunna utvecklas 

mer. Det saknas till stor del aktiviteter av socialt värde på området. 

Utvecklingen av detta skulle kunna ske med utgångspunkt från befintliga 

samverkansform/ nätverk i området. En ny Mötesplats skulle bli en naturlig 

punkt för människor att mötas på och fungera som nav mellan aktörer 

verksamma i området.  

Det finns behov av att hitta någon form av mötesplats som fångar upp olika 

människors behov. Barn, familjer, människor med funktionsnedsättning och 

äldre. Det finns särskild anledning att prioritera barn som målgrupp. Detta 

utifrån att det finns en relativt hög andel barn boende i området och det pågår 

ett generationsskifte som kommer generera fler barn. Vid dialog med aktörer 
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Utredning av förutsättningar för uppstart av Mötesplats på Göta 

som är verksamma på området har det vid flertalet tillfällen framkommit att det 

finns en avsaknad av fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.  

Arbetet med riktade aktiviteter som genomförs av Borås stad, AB Bostäder och 

föreningar kan med fördel utvecklas än mer framöver (exempelvis 

lovverksamhet). I dagsläget saknas en aktör med uttalat uppdrag att driva och 

samordna sociala aktiviteter för boende i området. Detta skulle kunna falla in 

naturligt under en Mötesplatsens ansvar.  

Vid beslut om att arbeta vidare med utredning av Mötesplats på Göta bör 

invånarperspektivet vävas in. Det representeras i denna utredning delvis genom 

Trygghetsmätningen men bör utredas djupare utifrån ett delaktighetsperspektiv. 

Det bör även göras en utredning av möjligheterna till samverkan samt lämplig 

lokal. En Mötesplats på Göta behöver förhålla sig och samordnas med andra 

utvecklingsprocesser på och i anslutning till området, såsom ”parken i staden” 

vilken kommer passera Götavallen och vidare mot Gässlösa samt övrig 

bebyggelse i angränsande områden.  

5 Slutsats 

Utifrån kartläggningen bör Mötesplatsen ligga i Göta stadsdel. Ur 

invånarperspektiv ser vi ett behov av att skapa extra insatser på området.  

En Mötesplats skulle kunna verka som motor i det arbetet. Det finns 

förutsättningar i form av vilja till samverkan i området om det ges ekonomiska 

förutsättningar. Samtliga verksamheter som deltagit i utredningen uppger ett 

behov av utökad service och social samvaro på området, vilket bör ske i nära 

samverkan med civilsamhället. Något som blir påtagligt är avsaknad av 

aktiviteter för barn och unga, vilket är viktigt att lyfta fram ur ett 

barnrättsperspektiv. 

För att möta behovet hos medborgarna behöver arbetet göras i medskapande 

processer, vilket ger underlag till vilka aktörer man behöver samverka med för 

att skapa en Mötesplats som bäst möter invånarnas behov. Civilsamhället bör 

vara en central och bärande aktör i den kommande verksamheten.  

Nästa steg bör vara att involvera medborgarna och utifrån det identifiera 

samverkande aktörer och lämplig lokal. 
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Yttrande över Uppföljning Program för Nationella 
minoriteter 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner svaren avseende pågående arbetet 
för nationella minoriteter och översänder skrivelsen till Arbetslivsnämnden.  
        

 Ärendet i sin helhet 
Arbetslivsnämnden ansvarar för arbetet med nationella minoriteter och har i 
samband med uppföljning av arbetet bett Fritids- och folkhälsonämnden svara 
på ett antal frågor. Frågeställningarna svarar på hur nämnden arbetar i sina 
verksamhetsområden med att tillgodose den skärpta lagstiftningen avseende 
nationella minoriteter avseende mål- och riktlinjer, rätten till information och 
rätten till delaktighet och inflytande. 
 
I Borås Stad finns ett Program för Nationella Minoriteter, vilket beskriver hur 
Borås Stad ska medverka till att personer som bor i Borås och som tillhör 
Sveriges nationella minoriteter ska kunna uttrycka, utveckla och vara stolta över 
sin nationella tillhörighet och identitet. Borås Stad ska arbeta för att de 
nationella minoriteternas rättigheter efterlevs, kulturerna och minoritetsspråken 
stärks och bevaras. 
 
2009 antogs en ny lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte 
att stärka de nationella minoriteternas rättigheter. För att stärka den nuvarande 
lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om nationella 
minoriteter och minoritetsspråk. Lagförslagen trädde i kraft den 1 januari 2019. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden bedriver främst verksamhet som riktar sig till 
befolkningen i stort och avser generella insatser, men kommer även i kontakt 
med grupper och individer i olika sammanhang. Genom stöd till föreningslivet 
och verksamheten på mötesplatserna möter vi invånare och arbetar för att 
tillgodose allas behov och rättigheter. Nämnden har dock inget uppsökande 
arbete utifrån frågeställningarna.  
 
Föreningsenheten erbjuder utbildningar och har dialog med de föreningar som 
är bidragsberättigade; Finska föreningen, Kultur 75, finska PRO och Judiska 
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föreningen. Genom föreningsarbete deltar medlemmarna i en demokratiskt 
styrd organisation och deltar i samhällsutvecklingen. Det finns inte 
bidragsberättigade föreningar inom alla minoritetsområden. Representant från 
föreningsenheten är med i den styrgrupp som staden driver för att utveckla 
arbetet avseende nationella minoriteter. 
 
På mötesplatserna erbjuds medborgarservice och alla invånare som besöker 
mötesplatserna får den hjälp de efterfrågar, oavsett etnisk tillhörighet men det 
pågår inget uppsökande arbete. Inom ramen för lokalt folkhälsoarbete bedrivs 
flera insatser, såsom områdesnätverk, föräldraskapsstöd med mera för att 
inkludera olika målgrupper, där bland de nationella minoriteterna. Lokalt på 
Hässleholmen samarbetas inom ”romsk inkludering”. 
 
I övriga verksamheter försöker nämnden att tillgodose de olika behoven av 
information och förhållningsregler genom bildspråk, för att inte utesluta någon, 
till exempel utgörs skyltningen på badhusen av bildspråk. 
               

Beslutsunderlag 
1. Remiss: Uppföljning Program för Nationella minoriteter, 2020-09-17 
 
                               

Beslutet expedieras till 
1. Arbetslivsnämnden 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Med vänlig hälsning 
 
Margareta Udén Hoff 
Nämndsekreterare  
------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Arbetslivsförvaltningen 
Österlånggatan 72, 501 80 Borås 
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Remiss Uppföljning Program för nationella minoriteter 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritids- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Sociala omsorgsnämnden 

9. Vård- och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Arbetslivsnämnden senast den 2020-11-15. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ALN.diarium@boras.se 

Ange diarienummer ALN 2020-00092 och remissinstansens i ämnesraden på e-

postmeddelandet.  

Lotta Didanovic Nilsson 
Handläggare 
0768-88 37 53
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PM - Program för nationella minoriteter 
Gäller perioden 2019 – juni 2020   
 
I Sverige finns det fem nationella minoriteter; judar, romer, samer, sverigefinnar och 
tornedalingar. Det finns också fem minoritetsspråk; jiddisch, romani chib, samiska, finska samt 
meänkieli. Flera av dessa språk innehåller i sin tur olika varieteter som kan skilja sig mer eller 
mindre åt. Gemensamt för minoriteterna är att de har befolkat Sverige under flera hundra år och 
har långa historiska band till landet. De har en uttalad samhörighet och identitet och en religiös, 
språklig och/eller kulturell tillhörighet samt en vilja att behålla sin minoritetsidentitet. Samerna 
har förutom status som nationell minoritet även status som urfolk. Historien är ett viktigt skäl till 
att det finns ett särskilt juridiskt skydd för nationella minoriteter. Rasbiologi, rasism och 
diskriminering mot de nationella minoriteterna är ett arv vi är skyldiga att göra upp med. 

År 2009 antogs lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk med syfte att stärka de 
nationella minoriteternas rättigheter. I lagen finns ett antal grundläggande skyldigheter för 
kommuner, landsting och andra förvaltningsmyndigheter som gäller alla nationella minoriteter i 
hela landet. För att stärka lagstiftningen beslutade regeringen om en förstärkning av lagen om 
nationella minoriteter och minoritetsspråk1 vilken trädde i kraft den 1 januari 2019. I den skärpta 
lagstiftningen ingår bland annat att kommunen sätter upp mål och riktlinjer för det 
minoritetspolitiska arbetet. I samband med detta fastställde Kommunfullmäktige Program för 
nationella minoriteter i september 2019. 

Arbetslivsnämnden har i uppdrag att samordna det minoritetspolitiska arbetet, att stödja 
verksamheterna i arbetet med nationella minoriteter samt att följa upp hur nämnder arbetar med 
dessa programområden utifrån sina respektive verksamhetsområden.  

Frågorna ska besvaras av följande Nämnder: 

Arbetslivsnämnden, Fritids- och folkhälsonämnden, Förskolenämnden, Grundskolenämnden, 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden, Individ- och familjeomsorgsnämnden, 
Kulturnämnden, Sociala omsorgsnämnden, Vård- och äldrenämnden                                                             

Svaren ska vara Arbetslivsnämnden tillhanda senast 2020-11-15  

Vi ber er att besvara följande frågor så utförligt som möjligt samt för hela nämndens arbete: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 SFS 2018:1367 



Mål och riktlinjer 
 

 
 
 
 
 
 
 Vilka mål och/eller riktlinjer har er förvaltning tagit fram för arbetet med nationella 

minoriteter? 
 Hur har dessa mål utformats, dvs. har de skrivits in i redan befintliga styrdokument?  

  
 Hur implementeras målen/riktlinjerna i verksamheterna? 
 Hur kommer de att följas upp? 

 
 
 
 
Rätten till information 
 
 
 
 
 
 
 
 På vilket sätt har ni, eller har för avsikt att säkerställa att informationen når de nationella 

minoriteterna om deras rättigheter inom ert område?  
 
 
 
Rätten till delaktighet och inflytande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 På vilket sätt samråder ni med nationella minoriteter? 
 Hur säkerställer ni de nationella minoriteternas rätt till delaktighet och inflytande i 

praktiken? 
 Vilka nationella minoriteter har ni samråd med idag?   

 
 

En grundpelare i lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk är samrådsförfarandet. Genom samråd 
och delaktighet ska minoriteterna ges reellt inflytande över frågor som berör dem. Samrådet ska ske på 
likvärdiga villkor som majoritetsföreträdarens. Det är varje berörd verksamhet som samråder med de 
nationella minoriteterna och tillsammans anpassar formerna för samrådet. För att de nationella 
minoriteternas synpunkter verkligen ska kunna beaktas i myndigheternas beslutsfattande bör samrådet 
påbörjas i ett skede där det fortfarande är möjligt att påverka ett kommande beslut. Samråd med barn och 
unga ska särskilt främjas och formerna för samrådet anpassas. Man samråder inte längre enbart med 
representanter för föreningar, utan även med enskilda individer eller grupper.  

En viktig del i lagstiftningen är att minoriteterna ska informeras om sina rättigheter. Borås Stad har som 
målsättning att varje person i Borås, som identifierar sig så som tillhörande någon av de nationella minoriteterna, 
ska ha kunskap om sina rättigheter. Kommunala nämnder och bolag ansvarar för att verksamhetsspecifik 
information lämnas till de nationella minoriteterna. Information ska lämnas muntligen och skriftligen i personliga 
kontakter och via webben. Särskilda rättigheter har den som tillhör ett finskt förvaltningsområde. 

Kommuner och landsting ska anta mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. För att kunna göra det 
krävs samråd med minoriteterna och kartläggningar av minoriteternas behov och önskemål. Exempel på 
områden där mål och riktlinjer ska antas är kultur, förskola, skola samt vård- och omsorg. Mål och riktlinjer kan 
med fördel integreras i redan existerande styrdokument som får genomsyra hela verksamheten, men det är upp 
till varje verksamhet vilken form man väljer.  



Budget och ekonomisk redovisning samverkansavtal folkhälsa
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden 

2020-10-12

1/1

År: Budget Utfall
Kommun: HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt
Överflyttade medel från föregående år 250 250
Folkhälsotjänst (lön inkl. lönebikostnader) 1 170 3 133
Folkhälsoinsatser 1 585 1 286
Summa totala folkhälsomedel 3 005 4 669 0 0 0 0

Folkhälsoinsatser HSNS Kommun Övrigt HSNS Kommun Övrigt
Metodutveckling, psykisk ohälsa

Välfärdsbokslut inkl statistik, QGIS MHFA,  föräldraskapsstöd 535 50 660

Lokalt folkhälsoarbete 

Samverkan och medskapande insatser,  hälsofrämjande insatser 500 900

Drog- och brottsförebyggande 
Insatser främst gentemot föräldrar och personal som möter barn 
och unga. 350 266

Skadeförebyggande 
Insatser för barn, unga och kvinnor 150

Äldres hälsa
Utställning, enkätundersökning och förebyggande insatser mot 
målgruppen 300 150

Summa kostnader folkhälsoinsatser 1 835 1 366 660 0 0 0
Kvarvarande medel folkhälsoinsatser -250 -80 -660 0 0 0

Förväntade medel att flytta över/betala tillbaka HSNS Kommun Övrigt
Medel att flytta till kommande år
Ansökan till HSN om att flytta medel till nästkommande år 
Medel att betala tillbaka

Utfall medel att flytta över/betala tillbaka HSNS Kommun Övrigt
Medel som flyttats över till kommande år
Beviljade medel som flyttas över till kommande år
Medel som betalas tillbaka

Redovisningen är: Preliminär* Slutlig

Kommentarer till budget/ekonomisk redovisning: 

Kommandot för att byta rad i rutan är Alt+Retur.
31 oktober - sista datum att skicka in verksamhetsplan
* 15 februari - sista datum att skicka in ekonomisk redovisning.

Borås Stad motfinansierar HSN med tre heltidstjänster och arbetsledning som arbetar renodlat emd folkhälsofrågor i staden, utöver 
samfinansieringen av tre lokala utvecklingsledare. Posterna i kolumnen övrigt avser främst extra satsningar genom Socialt hållbart Borås,där extra 
satsninagr föfr att utveckla välfärdsbokslutet och föräldraskapsstödet pågår.
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Verksamhetsplan för det gemensamma 
folkhälsoarbetet 2021 mellan Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden och Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna ”Verksamhetsplan för 
lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad 2021” och skickar vidare beslutet till Hälso- 
och sjukvårdsnämnden Södra och Kommunstyrelsen för kännedom.          

Ärendet i sin helhet 
Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns 
landsting (HSNS) samverkar kring det lokala folkhälsoarbetet. 

Det lokala folkhälsoarbetet bygger på befintliga styrdokument och 
folkhälsoarbetet ska innehålla systematiska och målinriktade insatser för att 
förbättra befolkningens hälsa. Det ska bedrivas med utgångspunkt i hälsans 
bestämningsfaktorer, det vill säga befolkningens livsvillkor och levnadsvanor. 
Arbetet ska omfatta både hälsofrämjande och förebyggande insatser. 
Folkhälsoarbetet ska vara långsiktigt, utgå från identifierade behov hos 
befolkningens samt bedrivas i samverkan med olika samhällsaktörer. 
 
Avtalsparterna svarar gemensamt för finansieringen av insatser utifrån beslutad 
verksamhetsplan. Som finansiering kan räknas direkt avsatta medel eller tjänst 
för att utveckla eller driva folkhälsoinsatser inom beslutad verksamhetsplan. 
Berörda tjänstemän ansvarar för att årligen tillhandahålla verksamhetsplan och 
budgetuppföljningen, vilka beslutas om i berörda nämnder. Planering, 
genomförande och uppföljning av folkhälsoarbetet ansvarar Fritids- och 
folkhälsonämnden för, enligt nämndens reglemente. 
 
Upprättad verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete i Borås Stad 2021 
beskriver strategiska inriktningar och operativa satsningar för folkhälsoarbetet 
samt budgeten för kommande år. Verksamhetsplanen godkänns av Fritids- och 
folkhälsonämnden och beslutet skickas vidare Södra hälso- och 
sjukvårdsnämnden i Västra Götalands läns landsting samt till Kommunstyrelsen 
för kännedom. 
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Verksamhetsplan för lokalt folkhälsoarbete 
Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (HSNS) har samverkansavtal med varje kommun inom 
sitt geografiska område. Det ena avtalet, Samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete, är 
ett avtal som ska gälla det lokala folkhälsoarbetet. Det innebär lokala systematiska och 
målinriktade insatser för att förbättra befolkningens hälsa och att utjämna skillnader i hälsa. 
Det andra avtalet, Samverkansavtal avseende folkhälsotjänster, gäller tjänsterna som driver 
det lokala folkhälsoarbetet. Avsikten med avtalen är att underlätta det tvärsektoriella 
samarbetet för att få ett bättre resursutnyttjande och större genomslagskraft.  
 
En verksamhetsplan för det lokala folkhälsoarbetet tas fram årligen enligt överenskommen 
mall. Verksamhetsplanen, med budget och planerade insatser, sammanställs av kommunens 
verksamhetschef för folkhälsa i dialog med ansvarig kontaktpersonen på koncernkontoret, 
Västra Götalandsregionen. Verksamhetschefen för folkhälsa ansvarar för att planen skickas 
till lars.paulsson@vgregion.se senast den 31 oktober. Planen blir giltig när kommunens 
ansvariga styrelse/nämnd och södra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat om planen.  
  

mailto:lars.paulsson@vgregion.se
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Utgångspunkter för samverkansavtal och verksamhetsplan 
Internationella och nationella styrande dokument anger riktningen för folkhälsoarbetet 
medan regionala och lokala styrande dokument, tillsammans med dialoger mellan 
kommunen och HSNS, utgör grunden för prioriteringar och insatser inom 
samverkansavtalet. 
Internationella och nationella styrande dokument som anger riktningen för 
folkhälsoarbetet 

• Det övergripande nationella folkhälsomålet ”att skapa samhälleliga 
förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de 
påverkbara hälsoklyftorna inom en generation”.  

• FN:s Agenda 2030 med 17 Globala målen för en ekonomiskt, socialt och 
miljömässigt hållbar utveckling och agendans grundläggande princip om att alla 
ska inkluderas och ingen lämnas utanför.    
 

Exempel på regionala/lokala styrande dokument och uppdrag som ligger till grund 
för prioriteringar och insatser 

• Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030 
• Södra hälso- och sjukvårdsnämndens mål- och inriktningsdokument  
• Kraftsamling fullföljda studier  
• WHO´s kriterier för en Säker och Trygg Kommun  
• Borås Stads Vision 2025 
• Borås Stads välfärdsbokslut  
• Strategi för ett Socialt Hållbart Borås 
• Borås Stads samverkansöverenskommelse med polisen inkl medborgarlöftet 
• Överenskommelsen, strategi för samverkan med civilsamhället  
• Lokala styrande program: Program för Föräldraskapsstöd, Drogpolitiskt program, 

Ungdomspolitiskt program, Program för ett integrerat samhälle, Program för 
jämställdhetsintegrering och Program för ett tillgängligt samhälle.  

 
 

Hälsoläget 
Hälsoläget beskriver övergripande kommunens utmaningar inom folkhälsoområdet och 
ligger till grund för prioriterade områden, grupper och insatser i verksamhetsplanen.  
En ökad jämlikhet i hälsa är en förutsättning för att uppnå ett hållbart samhälle. FN:s 
Agenda 2030 med 17 globala mål har en direkt koppling till en jämlik hälsa och en 
socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar samhällsutveckling. Främjande och 
förebyggande insatser för en god och jämlik folkhälsa är integrerade i målens alla delar. 
Målen förenar även ett stort antal etablerade principer och perspektiv centrala för 
folkhälsoarbetet, så som mänskliga rättigheter, jämställdhet, specifika gruppers villkor 
eller rättigheter och enskilda sakfrågor.  
I det längre perspektivet har folkhälsoarbete som mål att sluta de påverkbara 
hälsoskillnaderna inom en generation. Det är i linje med Agenda 2030 och 
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utgångspunkterna för att öka jämlikheten inom och mellan länder samt säkerställa att 
ingen lämnas utanför.  

Bestämningsfaktorer för hälsa 
För att uppnå en god och jämlik hälsa krävs att människor ges likvärdiga villkor och 
förutsättningar. Dessa villkor och förutsättningar benämns ofta som hälsans 
bestämningsfaktorer.  
Hälsans bestämningsfaktorer består av både livsvillkor och levnadsvanor. I modellen 
nedan markerar gul färg de samhälleliga förutsättningar som är avgörande för de 
individuella (grå) bestämningsfaktorerna för hälsa. Sambanden mellan hälsans 
bestämningsfaktorer och hälsan är komplexa. Politiska beslut påverkar invånarnas 
livsvillkor som i sin tur påverkar invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor. 
Ojämlikhet i hälsa skapas när olika grupper systematiskt har olika livsvillkor och 
levnadsvanor, vilket resulterar i ojämlika möjligheter till ett gott liv. 
 

Bild 2. ”Östgötamodellen för jämlik hälsa – ett samspel mellan individ, miljö och samhälle”. Framtagen 
av Jolanda van Vliet och Margareta Kristenson, 2014, baserad på hälsans bestämningsfaktorer av 
Dahlgren och Whitehead, 1991.  
 

I Borås Stad är det stora skillnader i livsvillkor mellan de geografiska områdena, vilket är 
stadens största utmaning ur ett folkhälsoperspektiv. Målsättningen är att stärka stadens 
förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor. Välfärdsbokslutet och andra 
undersökningar ger kunskap om hur de faktiska skillnaderna ser ut och underlag för 
prioritering av insatser. Utifrån den kunskap vi har fokuserar folkhälsoarbetet på att stärka de 
hälsofrämjande faktorerna och det förebyggande arbetet på utsatta områden, i kombination 
med universella och främjande insatser för våra prioriterade målgrupper, barn och unga samt 
äldre. Folkhälsoarbetet behöver verka på både strukturell och operativ nivå för att ge bättre 
förutsättningar till de som behöver det mest.  
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Välfärdsbokslutet visar att den psykiska ohälsan tenderar att öka, främst bland unga tjejer. 
Delaktigheten i föreningslivet varier kraftigt mellan såväl kön som de geografiska områdena. 
Inställningen till droger, främst cannabis, har blivit något mer tillåtande. Den fysiska 
aktiviteten bland barn och unga behöver öka. Bland äldre är ensamheten en utmaning och 
Borås behöver mer kunskap om målgruppen, varför en enkätundersökning kommer 
genomföras under 2021. 

Gemensamma prioriteringar utifrån hälsoläge och vårdialog 
• Prioriterade grupper är barn och unga samt äldre. För bägge åldersgrupperna 

kommer pandemins konsekvenser att beaktas och kompenserande insatser 
kommer genomföras utifrån tillgänglig kunskap.   

• Prioriterade områden är de geografiskt avgränsade områden som är mest utsatta 
ur ett socioekonomiskt perspektiv och där invånarna har sämst förutsättningar att 
uppnå en jämlik hälsa. I Borås avser det Hässleholmen, Hulta, Norrby och 
Sjöbo. Även Göta stadsdel har identifierats som ett område där det behöver 
satsas extra utifrån invånarnas behov och avsaknaden av kommunal service samt 
bristen på aktiviteter för barn och unga.   
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Styrning och ledning 
I Borås Stad är folkhälsoarbetet delegerat till Fritids- och folkhälsonämnden. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att driva folkhälsoarbetet i staden och har i uppdrag att stödja 
andra förvaltningar och organisationer i folkhälsoarbetet. Fritids- och folkhälsonämnden har även 
ansvar för stadens samverkansuppdrag avseende lokalt inflytande, demokratifrågor och 
mötesplatser.  

På Fritids- och folkhälsoförvaltningen är folkhälsoarbetet placerat på förvaltningens kvalitet- 
och utvecklingsenhet för att ha en central placering och därmed goda förutsättningar för ett 
tvärsektoriellt arbete, inom förvaltningen och i staden tillsammans med andra förvaltningar 
och/eller andra samarbetspartners. Folkhälsofrågor hanteras i ansvarig nämnd och lyfts 
därifrån vidare till Kommunstyrelsen.  

Verksamhetschefen för folkhälsofrågor finns med i förvaltningsledningen samt andra 
förvaltningsövergripande forum som rör arbetet. Inom ramen för stadens arbete som en 
”Säker och trygg kommun” finns ett övergripande forum i form av en strategiskt sammansatt 
grupp som avser att ange viljeinriktning för folkhälsoarbetet, och som verkar bland annat 
utifrån välfärdsbokslutet. Syftet är att gruppen arbetar med ett längre perspektiv när det gäller 
främjande, förebyggande och trygghetsskapande frågor samt tydliggör prioriterade områden. 
Gruppen omfattar ansvariga kommunalråd, samtliga nämnders presidier, alla förvaltningschefer, 
polisområdeschef, räddningstjänstchef, hälso- och sjukvårdsnämndens presidium samt AB 
Bostäders bolagschef.  

Under 2019 startade ”Socialt hållbart Borås” upp, vilket samverkar med stadens befintliga 
folkhälsoarbete. Arbetet syftar till att utveckla och förstärka det långsiktiga och 
kunskapsbaserade arbetet i staden, initialt med fokus på målgruppen barn och unga och tidiga 
insatser. Målbilden för ”Socialt hållbart Borås” är nyligen antagen i Kommunstyrelsen och 
fokuserar på målgruppen barn och unga.  

Hösten 2019 tog Kommunfullmäktige ett beslut om att ”Välfärdsbokslutet ska vara en del av 
underlaget till nämnders och bolagsstyrelsers arbete och prioriteringar. Samtliga nämnder och 
bolag ska årligen redovisa till Fritids- och folkhälsonämnden på vilket sätt man har använt 
Välfärdsbokslutet i planerings och budgetarbetet”. 

Fritids- och folkhälsonämnden ansvarar för uppföljningen av fullmäktiges beslut och erbjuder 
stöd till berörda nämnder och bolag i arbetet.   

För att stärka arbetet delaktighet och medskapande processer har Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen genomfört en utbildning under 2020, under ledning av Hans 
Abrahamsson, Göteborgs Universitet för globala studier. Utbildningen har omfattat 
tjänstemän och nämndens ordförande och syftat till att stärka kunskaperna om delaktighet och 
medskapande processer samt omsätta dem i praktiken. Utifrån denna utbildning startar ett 
omfattande utvecklingsarbete upp på Norrby hösten 2020, för att initiera och förstärka 
medskapande processer på området, tillsammans med civilsamhället och i syfte att identifiera 
de faktorer som kan möjliggöra ett gemensamt utvecklings- och förbättringsarbete på 
området, tillsammans med civilsamhället och verksamma aktörer. Processen förväntas pågå 
under 2021. 
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Gemensam budget för lokalt folkhälsoarbete 
Folkhälsoinsatserna är 50/50-finansierade och respektive part avsätter 14 kronor/invånare. 
Folkhälsotjänsten finansieras enligt separat avtal. Den gemensamma folkhälsobudgeten görs i 
en Excelmall och skickas in tillsammans med verksamhetsplanen.  
 
Det är i första hand de insatser som genomförs inom avtalet, med gemensamma medel, som 
ska finnas med i verksamhetsplan och budget. Insatser som helt finansieras av kommunen, 
eller via medel från annan part, kan skrivas in i matrisen. Dessa insatser särskiljs genom att 
texten ”Insatsen görs utanför avtalet och finansieras av kommunens egna medel” (eller annan 
part).  skrivs längst ner i rutan ”Genomförande”. I budget skrivs dessa medel in i kolumnen 
”Övrigt”. 
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Folkhälsoinsatser 
 

 

Område: Metodutveckling, Psykisk hälsa   

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 

MHFA  
- första hjälpen till 
psykisk ohälsa 

Målgrupp: personal 
som arbetar med 
barn, unga och 
äldre. 

Borås Stad erbjuder utbildningar i MHFA (Mental 
Health First Aid), första hjälpen till psykisk hälsa.  
 
Arbetet är särskilt prioriterat pga pandemin och att 
många riskerar gå in i psykisk ohälsa pga isolering 
eller andra konsekvenser av pandemin. Syftet är att 
öka kunskapen om psykisk ohälsa så att personalen 
kan bemöta människor med psykisk ohälsa på ett 
mer professionellt sätt. 
 
Målsättningen är att erbjuda MHFA-kurser med 
fokus på alla inriktningar, barn och unga, vuxna 
och äldre. Medverkande parter är elevhälsan på 
grundskolan och vård och äldreförvaltningen. 
 

Antal utbildade 
instruktörer 

Antal kurser 

Antal deltagare 

Välfärdsbokslutet  

Målgrupp: politiker, 
tjänstemän, 
civilsamhälle och 
samverkande parter 

Välfärdsbokslutet ligger till underlag för stadens 
prioriteringar och uppföljning av hälsodata. 
Samtliga nämnder och bolagsstyrelser ska från 
och med 2020 årligen redogöra för Fritids- och 
folkhälsonämnden hur man har använt 
Välfärdsbokslutet i planerings- och 
budgetarbetet. 
 
I samband med det ska en dialog föras med 
nämnder och bolag om hur det kan utvecklas 
ytterligare för att tillgodose de behov som finns i 
verksamheterna. Resultaten från dialogerna 
kommer ligga grund för inköp av ny statistik och 
ev andra förändringar i bokslutet. 
 

Nytt 
välfärdsbokslut 
2021 

Föräldraskapsstöd  

Målgrupp: personal 
som möter barn och 
unga och föräldrar  

Borås Stad erbjuder föräldraskapsstöd enligt 
Program för föräldraskapsstöd. 
Föräldraskapsstödet är ett viktigt arbete som 
stärker föräldrarnas förmåga och därmed ett 
viktigt arbete för flera andra områden, såsom 
ANDT, jämlikhetsarbete och våldsprevention. 
Det är också centralt för att leva upp till 
barnkonventionen.  

Antal 
genomförda 
kurser  

Antal deltagare 

Upplevelsen av 
kurserna  
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Flera evidensbaserade kurser erbjuds i samarbete 
med berörda förvaltningar och studieförbund.  

   

 

 

Område: Drog- och brottsförebyggande 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 

ANDT  

 Målgrupp: föräldrar 
och personal som 
möter barn och 
unga. 

Ungas attityder till narkotika förändras; allt fler 
unga har en mer tillåtande syn på narkotika. 
Samtidigt som ungas attityder förändras är 
upplevelsen att kunskapen om ANDT, främst 
narkotika, är låg bland vuxna som möter barn 
och unga.  

Det ANDT-förebyggande arbete som genomförs 
i Borås Stad ska syfta till att minska 
användningen och tillgången till ANDT.  
 
En prioriterad insats under 2021 är att 
implementera metoden ANDT-coach i Borås. 
Utbildade ANDT-coacher ingår i ett nätverk 
med kontinuerliga träffar/utbildningar som 
syftar till att stödja coacherna till att driva ett 
ANDT-förebyggande arbete i sin ordinarie 
verksamhet.  

Medverkande parter är grundskolan, individ- och 
familjeomsorgen, polisen, öppen 
ungdomsverksamhet, länsnykterhetsförbundet, 
föreningslivet och svenska kyrkan.  

 

Antal utbildade 
ANDT-coacher  

 

 

Kritiska datum 

Målgrupp: föräldrar 
och personal som 
möter barn och 
unga.   

För att skapa trygga och inkluderande miljöer i 
samband med kritiska datum pågår en 
omfattande samverkan.  
 
Insatser som genomförs är utskick av 
föräldrabrev (skolavslutning och skolstart), besök 
av polisen på gymnasieskolorna, en film med alla 
samverkande aktörer som visas för vuxna, 
debattinlägg i media, mobilisering av 

Uppföljning av 
kvällarnas utfall 
(trivsel, fylla, antal 
vuxna som 
medverkar mm) 
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vuxenvandring och kraftsamling av berörda 
aktörer på plats vid kritiska datum.  
 
Samverkande parter är berörda förvaltningar i BS 
och polisen  
 

Dopning- gym i 
samverkan  

Målgrupp: personal 
som arbetar på 
gymen  

Nätverket Borås gym i samverkan för en dopningsfri 
miljö strävar mot att skapa en trygg träningsmiljö 
fri från dopning, att färre ungdomar ska erbjudas 
dopningspreparat och att hjälpa människor med 
ett missbruk att få hjälp mot det.  
 
Samverkande parter är berörda förvaltningar i BS 
och polisen tillsammans med gymen.  
 

Antal 
medverkande gym 
och andel utbildad 
personal 
 
Antal personer i 
behandling  
 

Trygghetsvandringar 

Målgrupp: 

Boende på området  

För att öka delaktigheten och tryggheten på 
bostadsområdena genomförs trygghetvandringar 
med invånarna på ett område tillsammans med 
lokala aktörer med ansvar för den fysiska miljön.  
 
Samverkande parter är berörda förvaltningar i 
BS, bostadsbolag, områdesnätverk/ortsråd och 
polisen.  
 

Antal 
trygghetvandringar 
Antal deltagare 
Hur har 
åtgärdsarbetet 
fungerat?  
 

EST – effektiv 
samordning för 
trygghet  

Målgrupp: 
verksamma aktörer 
på områdena 

Trygghetsmätningen visar att den upplevda 
otryggheten är större på de socioekonomiskt 
utsatta områdena är de mer resursstarka. För att 
öka tryggheten sker det en systematisk 
samverkan på Hässleholmen/Hulta och Norrby i 
form av en metod som heter EST, effektiv 
samverkan för trygghet.  Metoden ska utvecklas 
ytterligare och det digitala verktyget ”embrace” 
ska förstärkas och underlätta systematisk 
uppföljning av genomförda insatser. 
 
Samverkande parter är berörda förvaltningar i 
BS, AB Bostäder och polisen.  Arbetet ingår i 
stadens brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete.  
 

Samverkan med 
aktörer på 
området 
Antal insatser som 
genomförs i 
trygghetsskapande 
syfte 

 

Område: Lokalt folkhälsoarbete   

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 

Demokratisatsning Tillit och förtroende för politiker och tjänstemän 
samt grannar är lågt på områdena Hässleholmen 
och Norrby. Satsningar ska genomföras genom 

Valdeltagande  
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Målgrupp: 
föreningsliv, 
personal och 
invånarna  

bland annat utbildning och politiker som är mer 
närvarande på områdena.  

Gatukultur 

Målgrupp: barn och 
unga på området 

För att involvera barn och unga i utvecklingen av 
Hässleholmen har vi satsat på Gatukultur. 
Projektet är tillgängligt eftersom det är utomhus, 
gratis, inkluderar alla som vill vara med (oavsett 
ålder, funktion osv) och har varit meningsfulla 
aktiviteter under sommarlovet.  

Antal deltagande 
barn och unga 

Antal 
samverkande 
parter 

Upplevelsen av 
den fysiska 
miljön 

Tandhälsa bland 
barn på 
Hässleholmen  

Målgrupp: barn på 
Hässleholmen 

Barnen på Hässleholmen har sämre tandhälsa, i 
jämförelse med staden. Karieshalten är högre 
bland barn i socialt utsatta områden. För att 
förbättra barnens tandhälsa utbildas personal på 
förskolorna och barnen får borsta tänderna på 
förskolan, vilket visar på goda resultat avseende 
minskning av karies bland 3- och 6-åringar.  
 

Antal 
medverkande 
förskolor 

Karies bland 
barn på området 

Medskapande 
process med 
invånarna på 
Norrby 

Målgrupp: 

Civilsamhället, de 
som bor och vistas 
på området 

På Norrby brister tilliten till kommunens 
verksamheter av olika anledningar och 
valdeltagandet är lågt. För att öka medskapandet 
och motivera boende och andra som vistats på 
området att delta i utvecklingen av området, 
initieras en process mellan BS och andra 
organisationer tillsammans med de boende. 

Den medskapande metoden i processen leds av 
Hans Abrahamsson. Det operativa arbetet 
genomförs i samverkan mellan berörda 
förvaltningar i BS, bostadsbolag, 
hyresgästförening, samfund, föreningsliv, 
familjecentral och boende eller andra som vistas 
regelbundet i området.  

Antal 
samverkande 
parter 

Antal workshops 

Antal initierade 
åtgärder 

Antal fullföljda 
åtgärder 

Delaktighet på 
bostadsområden 

Målgrupp: boende 
på området 

 

Boendemöten genomförs i samverkan med 
bostadsbolag, polisen och berörda förvaltningar i 
BS i syfte att öka delaktigheten bland de boende 
på området.  

De ingår som en del i det omfattande arbetet 
med att skapa dialog och delaktighet på området.   

Antal 
boendemöten 

Antal deltagare  
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Hälsofrämjande 
insatser för kvinnor 
och barn 

Målgrupp: boende 
på området 

 

Välfärdsbokslutet visar att skillnaderna i staden 
är stora, mellan geografiska områden och mellan 
könen. Utifrån den kunskapen prioriteras 
flertalet hälsofrämjande aktiviteter främst för 
kvinnor och barn, i syfte att stärka deras 
självkänsla, social samhörighet och 
förutsättningar till fysisk aktivitet på 
Hässleholmen/Hulta och Norrby.   

Insatserna bygger på behov och önskemål och 
kan ta olika form under året. Redan planerade 
insatser är simskola för kvinnor, riktade 
aktiviteter för kvinnor i samarbete med 
mötesplatserna, riktade aktiviteter för unga tjejer 
i samarbete med Navet och skolan och riktade 
insatser kring hedersrelaterat våld och förtryck 
(HRV).  

Insatserna sker i samverkan mellan berörda 
förvaltningar i BS, bostadsbolag och 
föreningslivet.  

Antal 
genomförda  
aktiviteter/kurser 

Antal deltagare  

Upplevelsen och 
utfallet av 
insatsen 

 

Område: Skadeförebyggande arbete 

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 

Utbildningar för 
barn och unga  

Målgrupp: barn, 
unga och kvinnor.  

Som en bred förebyggande insats i staden 
arrangeras årligen skadeförebyggande insatser 
avseende första hjälpen och säker cykling för 
barn och unga. Samverkande parter är Svenska 
Livräddningssällskapet (SLS) och 
Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande (NTF).  
 
Som en utveckling av ”säker cykling” och som 
komplement till simskolan för kvinnor planeras 
en satsning för kvinnor i ”säker cykling”. 
Satsningen planeras bli treårig och syftar till att 
öka kunskapen och motivationen hos kvinnor 
som inte kan cykla att lära sig det, vilket ger 
utökade möjligheter till fysisk aktivitet och att 
kunna cykla med sina barn. 

Medverkande 
klasser  

Antal deltagare i 
projektet säker 
cykling för 
kvinnor 

Cykelkunnigheten 
hos deltagarna 
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Område: Äldres hälsa  

Insats/målgrupp Genomförande Uppföljning 

Utställning 
”Årsrika”  

Målgrupp: Äldre 

Utställningen ”Årsrika” skulle ställas ut på 
Träffpunkt Simonsland våren 2020 men har på 
grund av pandemin flyttats fram till hösten 2021. 
”Årsrika” är en vandringsutställning och en 
ögonöppnare kring den ålderism som råder och 
en uppmuntran om att ta tillvara den kompetens 
som årsrika människor besitter.  

Utställningen syftar till att ge inspiration, 
förebilder och tankeställare för såväl 
yrkesverksamma som årsrika själva ur ett 
rättighetsperspektiv inom äldrefrågor. 

Digital 
uppföljning om 
hur man upplevt 
den.  

Enkätundersökning 
om äldres hälsa 

Staden saknar kunskap om äldres mående och 
den upplevda hälsan. Det planerades att 
genomföra en enkätundersökning under 2020 
men det har på grund av pandemin flyttats fram 
till 2021. Enkätfrågorna arbetas fram i samarbete 
mellan fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
vård- och äldreförvaltningen med utgångspunkt i 
Hälsa på lika villkor. 

Svarsfrekvens på 
enkäten 

Insatser utifrån 
resultaten 

Äldre och alkohol  

Målgrupp: Äldre 

Alkoholkonsumtionen ökar bland äldre. Män 
dricker fortfarande mer än kvinnor men 
konsumtionen ökar mest bland kvinnor. 
Alkoholpreventionsarbetet för äldre initierades 
2019 och genomförs i samarbete med vård- och 
äldreförvaltningen och pensionärsföreningar.  

Under 2021 ska ett informationsmaterial tas fram 
till målgruppen som syftar till att öka kunskapen 
och motivera till en mer restriktiv 
alkoholkonsumtion.  

 

   

 

 

Övrigt  
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för stadens samarbetsuppdrag avseende lokalt 
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Inom ramen för det arbetet pågår bland annat 
ett omfattande nätverksarbete, på samtliga områden i staden och med olika syften. Det finns 
nätverk för professionen i anslutning till de kommunala högstadieskolorna med fokus på goda 
uppväxtvillkor för barn 10-16 år och det finns nätverk med civilsamhället och andra 
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intressenter, verksamheter, bolag och samfund i syfte att öka delaktigheten och den kollektiva 
förmågan på bostadsområden. Detta arbete löper parallellt med folkhälsoarbetet och många 
gånger skapas arenor i det ena eller andra syftet som gynnar bägge verksamheterna, de bidrar 
var för sig och gemensamt till områdesutvecklingen.  
 
Socialt hållbart Borås har sökt externa medel, vilka finansierar ytterligare satsningar inom 
folkhälsoområdet. Dessa integreras i ordinarie verksamhet och förstärker arbetet. Insatserna är 
inte beskrivna i denna verksamhetsplan då den avser arbetet inom ramen för avtalen mellan 
Borås Stad och HSN.  
 
 

 

 
 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-10-19 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00077 3.6.7.25 
 

  

 

Stöd till föreningar under pandemin samt 

föreningsenkäten i Borås Stad med anledning av 

Coronapandemin 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om stöd till föreningar som drabbats 

särskilt med anledning av pandemin Covid-19 enligt följande; 

För pensionärsorganisationer samt funktionshinderföreningar ligger 2019 års 

verksamhetsbidrag till grund för samma bidrag under 2020 och 2021. Även 

kampsport- och danssportföreningar kompenseras enligt samma princip. En 

förutsättning är att föreningarna är bidragsberättigade enligt Fritids- och 

folkhälsonämndens riktlinjer.  

Övriga föreningar kommer att behandlas individuellt efter sina respektive 

förenings förutsättningar och besluten är inte normgivande.     

Ärendet i sin helhet 

Att pandemin Covid-19 har slagit hårt över nästan alla verksamheter har väl 

inte undgått någon. Föreningslivet i Borås är knappast något undantag. I Mars 

2020 skickade förvaltningen ut en enkät till föreningslivet där man ombads 

beskriva hur pandemin på kort sikt (fram till 30/6 2020) påverkar den egna 

föreningen. Föreningarna ombads också svara på hur mycket pengar man 

uppskattningsvis förlorade under denna tid. När nu ett halvår, drygt, har 

förflutit har vi kunnat konstatera att det har drabbat föreningslivet väldigt olika.  

 

Folkhälsomyndigheten betonade fördelarna med att fortsätta med barn- och 

ungdomsverksamhet, vilket vägde tyngre än själva smitto- och spridningsrisken. 

De flesta fortsatte därmed verksamheten, om än med mindre begränsningar. 

Dock kom ett antal föreningar att drabbas hårdare av direktiven, framförallt 

föreningar med medlemmar ur de definierade riskgrupperna samt föreningar 

med verksamhet av mera närgången kontakt. I praktiken innebar det att 

pensionärsorganisationer och vissa funktionshinderföreningar helt fick pausa 

alla sina kommande aktiviteter. Det innebar också att kampsportsföreningar 

och dansföreningar hamnade inom direktivens begränsningar och därmed 

omedelbart fick stänga ned verksamheten.  

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen för hela tiden en dialog med de föreningar i 

ovan nämnda riskgrupper samt med övriga föreningar som drabbats hårt av 



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

pandemin. Föreningsbidragen har en inbyggd ”tröghet” i systemet vilket i 

många fall betyder att verksamheten innevarande år bestämmer utfallet av 

bidragen för nästkommande år. I fallen med pensionärs- och 

funktionshinderföreningar så skulle detta innebära minskade bidrag under 2021 

på grund av minskad verksamhet under 2020. För att dessa föreningar ska 

kunna planera långsiktigt och inte känna oro över kommande års möjligheter 

till verksamhet har förvaltningen bedömt det som rimligt att låta 2019 ligga som 

grund för bidrag även 2021, vilket i praktiken innebär att föreningarna får 

samma stöd under 2021 som 2020. I första läget är detta ingen extra kostnad 

utan ska ses som en trygghet för fortsatt verksamhet. I de fall där ytterligare 

stöd behöver utgå tas en dialog i varje enskilt fall.  

 

Utöver ovan nämnda ”riskgruppsföreningar” har föreningar med inslag av 

närkontakt också drabbats hårt. Kampsporterna samt danssport har i princip 

stängt verksamheten från mars månad. I samband med nedstängningen har 

man förlorat inkomster i form av medlemsavgifter och träningsavgifter. Å andra 

sidan har även utgifterna minskat. Kvarstår gör dock de fasta kostnaderna, 

bland annat hyror. Även här föreslås en liknande lösning där föreningarna ur 

denna kategori också har 2019 som grund för bidrag under 2021.  

 

Den sista delen av föreningar som blivit hårt drabbade av pandemin är ganska 

svårdefinierad då den utgör en mängd olika föreningskategorier. Förvaltningens 

förslag till stöd utgår i dessa fall från en dialog kring hur varje respektive fall ser 

ut och behandlas utefter varje förenings enskilda förutsättningar till fortsatt 

verksamhet. Nämnden beslutar i varje enskilt fall och besluten är inte 

normgivande.  

 

Föreningar i Borås har generellt sett en god ekonomi och en god vilja att lösa 

uppkomna problem på egen hand. Ideella krafter går samman och 

initiativkraften växer i takt med komplexiteten i utmaningarna ökar. Detta 

tillsammans med ett eget kapital och ett starkt föreningsstöd har lagt en stabil 

grund att klara av den här sortens utmaningar. Förvaltningen vill fortsätta föra 

en dialog kring hur framtidens stöd till föreningarna ska se ut och hur det 

kommer stadens invånare tillgodo på bästa sätt.  

               

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00230 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över granskning avseende Detaljplan för 
Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristinebergs 
Centrum, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan Kristineberg 
Gisseberget 1 m fl, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.   

        

Sammanfattning  
Planens syfte är att ge möjlighet att förtäta och omvandla Kristinebergs 
centrum. Detta ska göras genom planläggning av flerbostadshus, 
centrumfunktioner, förskola och vård- och omsorgsboende. Därutöver ska 
detaljplanen också möjliggöra parkmark inom planområdet.  
 
Efter samrådet har exploatören informerats om verksamheternas arealbehov 
och önskemål om att ha öppet under kvällstid. Dessa aspekter regleras dock 
inte i detaljplan. De synpunkter som Fritids- och folkhälsonämnden hade 
beträffande trafiksäkerhet och kring gång- och cykelvägen mellan 
Dammsvedjan, Kristineberg och Gässlösa, har noterats. Gång- och cykelvägen 
ligger utanför planområdet och kan därmed inte regleras inom detaljplanen. 
 
I planområdet ligger idag Mötesplats Kristineberg som samlar verksamheterna 
öppen förskola, fritidsgård, bibliotek och mötesplats för seniorer under ett tak. 
Detaljplanen ger förutsättningar att dessa verksamheter står kvar inom 
området i ett nybyggt hus. Fritids- och folkhälsonämnden vill understryka att 
förutsättningarna för att vi fortsatt ska kunna driva en mötesplats i området 
bygger på att ovan beskrivna verksamheter finns kvar.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet. 
               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta                                



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 
 

 

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



GRANSKNING 
 Delegationsbeslut   

§ PL 2020-2284 
BN2017-863  

 
Underrättelse om förlängd granskning för detaljplan för 
Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl., Kristineberg Centrum, Borås 
Stad  
 
Hej! 
Granskningstiden för detaljplanen för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl. Kristineberg Centrum, Borås har förlängds 
till 5 november. Anledningen till förlängd granskning är att förvaltningen efter granskningsbeslutet har erfarit att 
användningsområdet SDB behöver blir 500m2 större för att rymma den planerade förskolan med gård. 
Granskningstiden pågår därför 24 september – 5 november.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att är att ge möjlighet att förtäta och omvandla 
det befintliga Kristineberg centrum. Detta ska göras genom 
planläggning av flerbostadshus, centrumfunktioner, förskola och ett 
vård- och omsorgsboende. Därutöver ska detaljplanen också 
möjliggöra parkmark.  
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit 
in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, som finns i slutet av 
planbeskrivningen.  
 
Ta del av handlingarna 
Det nya plankarta och andra handlingar finns tillgängliga på vår 
webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för synpunkter”, på 
Mötesplats Kristineberg, Kristinegränd 3, Borås och i Stadshuset på 
våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer till Stadshuset så att ansvarig handläggare kan ta 
emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset, Mötesplats Kristineberg eller läsa på vår webb, skickar vi 
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 5 november via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2027-862), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Jacob Kastrup Haagensen, tel: 033-35 84 98, e-post: jacob.kastrup.haagensen@boras.se 
Plankonsult Saeed Ebrahimabadi, tel: 010 6153449, e-post: saeed.ebrahimabadi@ramboll.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-10-02 

mailto:jacob.kastrup.haagensen@boras.se
mailto:saeed.ebrahimabadi@ramboll.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


Från: Detaljplanering 
Skickat: den 5 oktober 2020 07:52 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi 

och Miljö AB; Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se); 
Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kartor; Kerstin 
Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; 
Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Mark; 
Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas Arvidsson; 
Polismyndigheten; Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund; Sociala omsorgsnämnden 
Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden 
Diarium; Tom Andersson; Julia Goffe; Elin Hegg; 
utdelningsforbattringar@postnord.com; 'Borås 
Tidning'; info@borascity.se; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; 'Handikappföreningarnas 
samorganisation (info@hsoboras.se)'; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 'Trafikverket'; 
registratorvtm@vasttrafik.se; 
sjuharad@hyresgastforeningen.se 

Ämne: Underrättelsen om förlängd granskning BN 2017-862 
Bifogade filer: Underrättelse om granskning Kristineberg Gisseberget 

1mfl Kristinebergs centrum.pdf 
 
 
Översänder förlängd granskning för detaljplan för Kristineberg, Gisseberget 1 m.fl. Kristinebergs 
Centrum, Borås. Granskningstiden förlängds till 5 november. Anledningen till förlängd 
granskning är att förvaltningen efter granskningsbeslutet har erfarit att användningsområdet 
SDB behöver blir 500m2 större för att rymma den planerade förskolan med gård.  
 
Planhandlingarna hittas på 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplaneri
ng/pagaendeplanarbete/kristinebergplanuppdrag/kristineberggisseberget1mflkristinebergcentru
m.5.5f29af9515ff422928a52338.html 
 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Jacob Kastrup Haagensen 
Planarkitekt / Projektledare 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad - Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
033-358498  
boras.se 
 
"När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se boras.se/pub ". 

 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/kristinebergplanuppdrag/kristineberggisseberget1mflkristinebergcentrum.5.5f29af9515ff422928a52338.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/kristinebergplanuppdrag/kristineberggisseberget1mflkristinebergcentrum.5.5f29af9515ff422928a52338.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/kristinebergplanuppdrag/kristineberggisseberget1mflkristinebergcentrum.5.5f29af9515ff422928a52338.html
https://www.boras.se/pub


 



 

 

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(1) 

Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00038 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över granskning avseende Detaljplan för 
Centrum, Vile 7 m.fl, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av Detaljplan Vile 7 m fl, 
Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.       

     

Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden har haft möjlighet att yttra sig över detaljplanen 
vid samrådet och har inget ytterligare att tillägga.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen och skickar till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
               

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta     
3. Samrådsredogörelse 
                            

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



GRANSKNING 
Nämndbeslut 
§ SBN 2020-283
BN2018-1536

Underrättelse om granskning för detaljplan för Centrum, Vile 7 
med flera, Borås Stad  
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en 
detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
informationen för att vi vill veta vad du tycker. 
Granskningstiden pågår 29 september – 20 oktober.  

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att möjliggöra en påbyggnad i Centrum 
inom den södra delen av kvarteret Vile. Påbyggnaden ska vara av 
hög arkitektonisk kvalitet med hänsyn till kringliggande 
bebyggelse. Syftet är också att området som vetter mot 
Kvarngatan får överbyggas. 

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

Prenumerera 
På boras.se/detaljplan kan du anmäla dig för att prenumerera på information om vad som händer med 
detaljplaner i respektive stadsdel.  

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 20 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange 
planens diarienummer (BN2018-1536), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fler inbjudningar för att kunna informera dina 
hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  

Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Anton Ehrendahl tel: 033-35 84 49, e-post: anton.ehrendahl@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-09-28 

mailto:anton.ehrendahl@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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2020-10-19 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00100 3.6.8.25 
 

  

 

Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillförsikt att uppdraget om ett bättre 

utnyttjande av våra gemensamma lokaler kan komma föreningslivet till del, vid 

cuper och tävlingar, och beslutar att godkänna föreliggande förslag. 

Fritids- och folkhälsonämnden ger förvaltningen i uppdrag att färdigställa 

”Rutin- och processbeskrivning” i samverkan med berörda förvaltningar.  

Kostnader för investering i erforderligt brandskydd ska belasta Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. Som kompensation ska förvaltningen få ta en större del 

av överskottet för övernattningen de tre första åren.   

       

Sammanfattning  

Fyra av fem remitterade instanser har svarat. De som svarar tillstyrker ärendet 

under förutsättning att erforderliga investeringar i brandskydd inte kommer att 

belasta berörda nämnders verksamheter. 

Dessutom ska rutin- och processbeskrivningen skapas i samverkan med 

personal i berörda verksamheter. Densamma ska även tydliggöra ansvar och 

hur kostnadskrävande händelser på skolorna omhändertas.  

Svar har inkommit från: 

- Lokalförsörjningsförvaltningen 

- Grundskoleförvaltningen 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

- Södra Älvsborg Räddningstjänstförbund - SÄRF 

 

- Avstår att svara gör stadsledningskansliets avdelning Centrum för 

kunskap och säkerhet. 

               

Ärendet i sin helhet 

Uppdraget 
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Borås har, under de senaste 7-8 åren, flyttat fram sina positioner att vara en 

attraktiv evenemangsstad. Många förbund och föreningar söker kontakt med 

staden för att få arrangera sina tävlingar i Borås. Detta beror bland annat på en 

bra tillgång och närhet till arenor, ett välkomnande värdskap samt engagerande 

och innovativa föreningar i Borås.  

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. I Vision 2025 beskrivs hur vi ska 

ta gemensamt ansvar för barn och unga bland annat genom att stödja 

föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker möten mellan barn 

och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

Tjänstepersoner från följande förvaltningar samt Räddningstjänsten arbetar 

med förslag till riktlinjerna kring övernattning i skollokaler; 

- Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 

- Lokalförsörjningsförvaltningen 

- Grundskoleförvaltningen 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen 

- Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund - SÄRF 

- Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, 

CKS  

- Stadsledningskansliet, övergripande Kost- och Lokalvård 

 

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 
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arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

Syfte 

 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

Organisation och processbeskrivning  

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

Förslaget är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 
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förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 

Ansvarig för uthyrning på respektive skola 

Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 

rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler.  

Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför uthyrningarna. Planerat arbete innehåller bland annat 

reglering av ventilation, belysning och larm.  

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadieskolor ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

 

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Beräkningsunderlag 

övernattning.   

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 
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Ordinarie personal under evenemanget 

Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 

vid varje evenemang.  

Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 

på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 

Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 

med FOF/arrangör.  

Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund – SÄRF, PM för tillfällig 
övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslår vi att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Vi har valt sex skolor som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Vi har valt tre gymnasier och tre 

grundskolor som redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt vill vi 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund PM för 
tillfällig övernattning.  

 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 
dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 
motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 
brandskydd för övernattning.  
 
 

Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Beräkningsunderlag övernattning.   

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Beräkningsunderlag 

övernattning.     

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget. 

Beslutsunderlag 

1. Beräkningsunderlag övernattning.                      

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund - SÄRF 

5. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Beräkningsunderlag
2020-10-12

Kostnadsbudget kr/år 
Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 73 500
Kostnadstäckning investeringar FOF första tre åren ur budgeterad intäkt 150 000

223 500

Intäktsbudget år 1-3 kr/år 
FOF får del av kostnadstäckning  25% Eventsamordnare 73 500
Logi till skolorna 76 500
Avskrivning dörrstängare 150 000
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000

Intäktsbudget år 4 - 
FOF får del av kostnadstäckning  25% Eventsamordnare 73 500
Logi till skolorna 226 500
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000

* Intäktsbudgeten ökar i takt med kostnadsökningar 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Mikael Andersson 
Handläggare 
0766-48 78 39 
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Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar utifrån Kommunfullmäktiges 
”Samarbetsuppdrag Lokalt inflytande”, att tillskriva berörda nämnder och bolag 
att ta del av innehållet i den Lokala utvecklingsplanen för Fristadbygden, inom 
sina respektive ansvarsområden.  
 
Framtid Fristad uppmuntras i ett vidare skede att även bjuda in till en 
gemensam träff enligt konceptet ”Samrådsarena Landsbygd” – ett forum för 
dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån både enskilda- och 
gemensamma ansvarsområden och samarbeten.         

 Ärendet i sin helhet 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulerar mål för uppdraget 
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget skapades en organisation, bestående 
av tre separata delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk 
och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs 
fram för arbetet, varav arbetet med Lokala utvecklingsplaner ingår som en av 
delarna i arbetet och formulerades enligt följande: ”Lokala utvecklingsplaner tas 
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fram av respektive Intresseförening/Ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida 
prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. Genom den framtagna 
Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt”. 
 
Arbetet med Lokala utvecklingsplaner drivs av respektive Ortsråd och 
involverar en mängd olika aktörer från civilsamhället. Innehållet ska bygga på 
långsiktighet och fokusera på de frågor som respektive Ortsråd anser viktiga att 
prioritera. För att innehållet ska vara levande behöver de Lokala 
utvecklingsplanerna revideras emellanåt, i vilket Ortsråden styr omfattningen. 
Det ska föras kontinuerliga dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån 
både enskilda- och gemensamma ansvarsområden och samarbeten. Perspektiv 
av innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna som ska tas i beaktan är: 

- aktuella frågor/områden som Ortsråden enskilt ansvarar för 
- aktuella frågor/områden som Borås Stad enskilt ansvarar för 
- aktuella frågor/områden med ett gemensamt ansvar och intresse 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser mycket positivt på den omfattande 
samverkan som sker, mellan orterna inom Fristadbygden och med 
civilsamhället.                           

Beslutsunderlag 
1. Lokal utvecklingsplan för Fristadbygden – med bilagor                          

Beslutet expedieras till 
1.  Kommunstyrelsen  
2.  Berörda nämnder och bolag 
3. Framtid Fristad 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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1 Syfte med den lokala planen
Framtid Fristad bildades 2007 i samband med att det lokala kommundelskontoret lades ned. Boende 
och aktiva ideella krafter var oroade över Fristadbygdens framtid. Skulle klyftan mellan stad och 
landsbygd öka nu? Skulle viktiga frågor ramla mellan stolarna?
Framtid Fristad har ett viktigt uppdrag. Vi ska samverka för en fortsatt positiv
utveckling av Fristadbygden och aktivt medverka till att skapa en trygg och utvecklande miljö.
En lokal utvecklingsplan är ett led i denna utveckling. Det är ett sätt att fånga upp viktiga frågor, 
samverka med kommunen och hålla viktiga frågor levande. 
Det finns en detaljplan för Fristadbygden som är från 1997. Mycket som står i den är inte aktuellt. 
En Lokal Utvecklingsplan för Fristadbygden ersätter inte detaljplanen men kommer att beskriva hur 
Fristadbygden ser ut idag och lista upp förslag på prioriteringsområden.
Syftet med den Lokala Utvecklingsplanen är att skapa ett dokument som följs upp, uppdateras och 
hålls levande år efter år.

2 Vem har tagit fram planen och hur
Denna lokala utveklingsplan har tagits fram av Framtid Fristad ekonomisk förening i samverkan med 
ortsbefolkningen. Uppdraget att skapa en lokal utvecklingsplan kommer från Fritid och 
folkhälsonämnden, Borås Stad. Projektet är finansierat med bidragspengar från Leader Sjuhärad.

3 Beskrivning av Fristadbygden                  
Fristad ligger vackert och naturskönt ca 1,2 mil norr om Borås. Trots att det är ett ganska litet 
samhälle är det ganska utbrett till ytan. Öresjö sträcker sig från Sjöbo till Fristad. Järnvägen delar 
samhället i två delar. Riksväg 42 går genom samhället med mycket tung trafik som passerar flera 
gånger dagligen. 

Fristad är numer en del av Borås kommun/Borås Stad. Till gamla Fristad kommundel hör Vänga, 
Tämta, Kvarbo/Hästhagen, Bredared, Borgstena, Gingri, Tärby, Komlösa, Sparsör, Frufällan och 
Tosseryd. Idag benämner vi detta område som Fristadbygden.

4 Vad är det bästa med Fristadbygden?                    

• Man bor nära naturen
• Centrum med stort utbud av service, affärer, restauranger
• Stort aktivt föreningsliv
• Bra tåg- och bussförbindelser
• Natursköna promenadstråk
• Fantastisk och rogivande miljö längs med sjöarna
• Väletablerade företag med många arbetsplatser



5 Trender

Postitva trender som vi kan se idag är bl.a:

• Få företag som lägger ner eller flyttar
• Stor efterfrågan på hyreslägenheter, ca 2 års väntetid på lägenheter
• Stor efterfrågan på bostadsrätter och villor
• Många som uppskattar Fristadbygdens naturområden
• Extremt höga priser på villor som säljs
• Många barnfamiljer som vill flytta hit

Negativa trender som vi kan se idag är bl.a
• Järnvägen är ett stort orosmoment
• R42 går genom samhällena med mycket tung trafik
• Trafiken på R42 samt Nya Kyrkvägen ökar i oroväckande takt
• Cykelvägar saknas till närliggande orter som t.ex Gingri, Vänga m.fl
• Skolorna är trångbodda
• Orättvist när det gäller drift av vägar, belysning mm. Vägföreningarna går på knäna.
• Extremt höga priser på bostadsrätter och villor
• Antalet driftiga eldsjälar minskar i samhället

                  



Workshop 18 november 2018
Lokal utvecklingsplan Bredared

Deltagande:
Gunnar Grahn, SPF
Bengt-Olof Olsson, SPF
Magnus Fridén, Bredareds Golfklubb
Lisbeth Grahn, Svenska Kyrkan
Ingegerd Leandersson, Röda Korste
Madeleine Rosenberg, Apoteksgruppen Fristad
Monica Johansson, Centerpartiet i Bredared
Helena Ödvall Enochsson, Bredareds Fiber
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Bredared idag?
• Asfalt saknas, Hult

• Farlig väg mot fotbollsplanen

• Farlig korsning i centrum

• Det byggs för lite trots stor efterfrågan

• Busstrafik saknas till Fristad

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?
• Asfaltera vägen, Hult

• Göra gång/cykelväg samt sätta upp belysning på vägen mot fotbollsplanen

• Bygga rondell i korsningen i Bredareds centrum

• Bygga avsmalningar från alla fyra vägar som går in i Bredared

• Sänka hastigheten

• Kartläggning av lediga tomter, Borås Stad

• Kan man skapa en ekonomisk förening och driva saker gemensamt. Tex 
hyresbostäder, utlämningsställe, mötesplats?

• Borås Stad ordnar en landsbygdsbuss



Hur vill du att Bredared ska utvecklas?

• Landsbygdsbuss

• Utlämningsställe för paket, mediciner, alkohol

• Mötesplats för alla inkluderat kontorslandskap för uthyrning

• 55+ Boende

• Mer bostäder

• Säkra promenadstråk

• Föreningarna bör samarbeta mer

• Stärka Bredared som varumärke och utflyktsmål.

• T.ex genom Unos Djur och Bredareds Golfklubb

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Trafiksituationen - trafikproblemet i korsningen och säkra gång/cykelvägar 
med belysning



Workshop 10 sep 2019
Lokal utvecklingsplan Kvarbo/Hästhagen

Deltagande:
Lars Högberg
Vera Adolfsson
Daniel Pettersson
Hans-Åke Rosander
Lars Dahlquist
Lars-Göran Nyman
Per Blixt
Claes Hadarson
Anders Backsell
Lena Gabrielsson
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Kvarbo/Hästhagen idag?

• Saknar cykelbana till Fristad

• Saknar gångstråk till Fristad

• Dålig kommunikation till Fristad, saknar bussar på helgerna

• Farliga utfarter till R42

• Belysning saknas

• Grönyta till bollspel och lekar saknas

• Farlig väg till busshållsplatserna

• R42 är en extremt farlig väg med höga hastigheter 



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Kontakta polis för hastighetsövervakning

• Kontakta Västtrafik för att önska tätare bussavgångar både kvällar och helger

• Skapa arbetsgrupp för att samverka kring enklare frågor

• Försöka nå ut bättre till hushållen inom Kvarbo/Hästhagen för att få fler engagerade 
eldsjälar

• Hålla ett möte / en samverkansarena kring drömmen om ett gång/cykelstråk mellan 
Fristad och Vänga

Hur vill du att Kvarbo/Hästhagen ska utvecklas?

• Man önskar en fotbollsplan, gungor, inte-nudda-marken-bana mm

• Att hela Kvarbo/Hästhagen får någon form av belysning

• Önskar att standarden höjs i hela området. Kanske asfalt och 
snygga till utmed vägarna

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

⁃ Vandringsled/cykelstråk till Fristad



Workshop 25 juni 2019
Lokal utvecklingsplan Vänga

Deltagande:
Ruben Enochsson, Equmeniakyrkan
Ingrid Haraldsson, Svenska Kyrkan
Annika Isaksson, Sockenrådet
Camilla Isaksson, Vänga BK
Margaretha Hjalmarsson, Röda Korset, krets Vänga
Anna-Karin Albertsson, Equmeniakyrkan
E Josefsson, Vänga Hembygdsförening
Hans Johansson, Vänga Hembygdsförening
Karl-Erik Löfstrand, LRF
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Vänga idag?

• Avsaknad av cykelbana till Fristad

• Avsaknad av belysning på vägarna

• Infarten till Vänga är farlig

• Omkörningsförbud upphör vid Solviken

• För smal väg till Fristad

• Vänga mosse, hala spångar. Går det att sätta nät?

• Önskar mer nybyggnation av villor

• Årskalender för hela Fristadbygden



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Kontakta Borås Stad för att se över spångarna på Vänga Mosse

• Kontakta politiker angående problemet med vägarna + cykelväg

• Samverka mer på orten, föreningar emellan

• Gemensam hemsida

Hur vill du att Vänga ska utvecklas?

• Cykelbana till Fristad

• Mötesplats för Vängaborna

• Hemsida för Vänga

• Vängaalmanacka

• Byaloppis

• Maleridagen

• Digitalisera torpboken

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa

så snart som möjligt?

• Cykelbana till Fristad



Workshop 28 mars 2019
Lokal utvecklingsplan Tämta

Deltagande:
Karl-Eric Nilsson, Centerpartiet
Medelen Glyckberg, Vägkommitté
Iréne Stüven, Farstorp Vägförening
Magnus Persson, Tämta Hembygdsförening
Rune Samuelsson
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Tämtabygden idag?

• Rivningshus mitt i centrum, gamla affären

• Hela trafikproblematiken genom samhället med R42

• R42 är för smal

• Gång/cykelväg saknas till Fristad

• Dåligt skick på busshållsplaster

• Ingen belysning vid busshållsplats vid Tämta Ridklubb

• Asfalt saknas, Vesenevägen väg 1791

• Inga hyreslägenheter

• Ingen brygga vid stranden i Tämta, Säven

• För få avgångar med buss



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Skapa en trafikplan

• Ändra rutten för skolskjutsarna

• Sätta upp fartkamera

• Hastighetsbegränsning 50 km/h genom hela Tämta

• Göra gång/cykelväg till Fristad

• Asfaltera busshållsplats vid Tämta Ridskola

• Sätta upp belysning vid Tämta Ridskola

• Riva spökhuset mitt i centrum

• Bygga en brygga, Borås Stad

Hur vill du att Tämtabygden utvecklas?

• Få lite fler företagare i Tämta

• Samverkansarena för lokalproducerade produkter i Tämta

• Marknadsföra det som finns i Tämta

• Vandra runt Säven

• Torpvandringar

• Mer lägenheter

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Trafiksituationen - trafikproblemen genom Tämta samhälle och säkra gång/
cykelvägar med belysning



Workshop 2019
Lokal utvecklingsplan Borgstena

Deltagande:
Kjell Claesson
Gun-Britt Andersson
Lise-Lotte Pyrén Englund
Roger Johansson
Herbert Eriksson
Lars Lorén
Gunnar Andreasson
Yvonne Andersson
Sauli Hakkanainen
Anders Glemfeldt
Martin Sörbom
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Borgstena idag?

• Saknar äldreboende

• Saknar torg

• Saknar konst

• Förskolan saknar utbildade pedagoger

• Saknar busskur mot Fristad

• Finns invasiva växter i Borgstena

• Oro att macken ska lägga ned

• Saknar studentboende



• Ont om unga eldsjälar till föreningsverksamheter

• Oro för att skolan ska försvinna 

• Dåligt utmärkt gång/cykelbana vid tappen

• Lera mittemot tappen

• Dålig sikt vid Bregmos

• Barnens skolväg är farlig och osäker

• Alldeles för hög hastighet på fordonen genom samhället

• LSS-boende har lagt ned, två tomma lokaler som förfaller

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Bygga säkra övergångsställen

• Sätta upp fartkameror

• Arbeta för att få 40 km/h genom hela samhället

• Skapa arbetsgrupp som ser till att samverkan sker mellan föreningarna

• Söka pengar för att rusta upp gamla Borgstenavägen till cykelled

• FRIBO borde köpa de gamla LSS-boendena och göra fler lägenheter



Hur vill du att Borgstena ska utvecklas?

• Att de gamla detaljplanerna genomförs med att bygga ett torg som inkluderar ett 
konstverk

• Bygga äldreboende

• Allmänheten vill kunna äta lunch i skolan som man fick göra för ett par år sedan

• Att skolmaten börjar lagas i köket i Borgstena så barnen slipper utkörd mat

• Fler tågavgångar

• Bygga studentboende

• Att macken får en ny ägare och drivs vidare långsiktigt

• Skapa ett gemensamt forum för Borgstena. Kanske ärFacebook en bra start? 
Gemensam hemsida?

• Utvecklas till stationssamhälle

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

• Att lösa trafiksäkerheten genom hela Borgstena



Workshop 2 maj 2019
Lokal utvecklingsplan Gingri

Deltagande: 
Sören Ragnvaldsson, Gingri Bygdegårdsförening
Kjell-Åke Karlsson, Gingri Hembygdsförening
Marita Ryberg
Niklas Eriksson
Stefan Spånglund
Emmy Bergstedt
Maléne By
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Gingri idag?

• Tung trafik genom samhället

• Hög hastighet på många fordon genom samhället

• Avsaknad av lekplats

• Inbrottsförsök Gingri Bygdegård

• Ingen gång/cykelväg till Fristad

Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Bygga gång/cykelväg till Fristad

• Begränsa med maxvikt på vägen mellan Rångedala-Gingri-
Fristad. Undersöka om bron i Gingri klarar vikten från långtradare.

• Lekplats. Finns det någon privat tomt som kan lämpa sig för 
lekplats. Kan föreningarna i Gingri söka bidrag till lekredskap?



Hur vill du att Gingri ska utvecklas?

• Bevara naturen

• Utveckla och kartlägga promenadvänliga leder

• Samverka mer i Gingri

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som 
möjligt?

• Den höga hastigheten på fordon genom samhället samt få bort 
den tunga trafiken



Workshop 8 april 2019
Lokal utvecklingsplan Tärby

Deltagande:
Markel Bertilsson, Tärby Fritidsförening
Yngve Glans, Tärby Finnekumla Komlösa Fiberförening
Per Flensburg, Tärby Fritidsförening
Linda Bodén, Framtid Fristad

Vilka problem finns det i Tärbybygden idag?

• Stenvalvsbron, behov av underhåll/renovering

• Vattenskyddsområde. Har Marsjöns slamproblem förflyttat sig till Viskan 
och vidare till Öresjö? 

• Kollektivtrafik saknas

• Närtrafik, tider funkar inte

• Avsaknad av cykelparkering vid Ingo

• Cykelväg saknas till Fristad

• Vägbelysning saknas vid den enskilda grusvägen i Tärby

• Farlig korsning mitt i Tärby

• För lite bussturer på kvällarna mellan Fristad - Borås

• För få bostäder

• Oro vid eventuell skogsbrand. Sammanställa en karta på tankningsplatser 
vid Viskan



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Sätta upp en lämna företrädesskylt i korsningen i Tärby

• Bygga hyresbostäder

• Kommunikation med Borås Stad angående Närtrafik

• Kommunikation med Västtrafik och Borås Stad angående linjebussar

• Göra en undersökning/sammanställning av vattenförsörjningen från Marsjön - Viskan - 
Öresjö

• Gara en inventering av tänkbara vattentankningsplatser vid viskan vid eventuell 
skogsbrand.

• Ta kontakt med Tekniska Förvaltningen angående cykelparkering vid Ingo

• Göra en inventering över belysning och el på den enskilda vägen. Kan föreningen söka 
pengar och servitut för att lösa detta själva?

Hur vill du att Tärby ska utvecklas?

• Skapa en human resurspool, t.ex barnpassning.

• Skapa en reparationsverkstad

• Skapa en kreativ hantverkstad

• Att hemsidan används mer

• Grannsamverkan ökar

• Landsbygdsbuss i stället för skolbuss som alla får åka med

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt?

• Landsbygdsbuss samt utökad Närtrafik



Workshop 2019
Lokal utvecklingsplan Frufällan

Deltagande:
Colin Huey
Erik Magnusson
Jens Peterson
Peter Ljunghager
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Frufällan idag?

• Saknar belysning vid lekplats, Klinten

• Siesings vik växer igen med vass

• Oro kring stängsel utmed tågbana genom Frufällan

• Saknar av/påstigning till tågen som passerar

• Orättvist mellan öst och väst gällande drift/underhåll av vägar mm

• Saknar skylt. Vart börjar Frufällan?

• Växten björnloka växer utmed banvallen

• Efterlyser allmänna båtplatser

• Badplatsen behöver fräschas upp, ligger gamla båtar där.

• Akut behov av hjälp med bristande engagemang i vägföreningarna

• Många och farliga utfarter utmed R42

• Saknar säkra övergångsställen på R42. Bäst vore en tunnel.



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Skapa erbetsgrupp ang vassen och se till att Borås Stad röjer/sågar bort vassen

• Söka pengar till belysning (kanske solcellslampa) till lekplatsen

• Fortsätta vara aktiva i Bryggföreningen. Kan man utöka med Fristad och Sparsör?

• Skapa arbetsgrupp för vägföreningarnas akuta situation.

• Bygga tunnel under R42

Hur vill du att Frufällan ska utvecklas?

• Skapa ett gemensamt forum för Frufällan. Kanske är Facebook en bra start? 
Gemensam hemsida?

• Avlasta R42, för att minska antalet fordon på vägen

• Utvecklas till tågsamhälle. Återskapa tågstation och perrong.

Viktig klimatfråga.

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

• Att lösa trafiksäkerheten utmed R42 genom hela Frufällan



Workshop 25 september 2019
Lokal utvecklingsplan Tosseryd

Deltagande:
Christoffer Johansson
Hans Johansson
Inger Dahlin-Ros
Jenny Svensson
Tomi Pitkänen
Fredrik Kärrander
Linda Bodén

Vilka problem finns det i Tosseryd idag?

• Lekplats saknas

• Sopsortering saknas

• Det saknas trottoar i centrala Tosseryd

• Belysning saknas på vissa vägar

• Oro kring nybygget ”Sjöbo Ängar”



Vad kan man göra för att lösa problemsituationerna?

• Använda appen Borås Stad synpunkt & felanmälan mer

• Uppvakta politiker & tjänstemän i Borås Stad

• Anordna ett möte/ en samrådsarena kring ämnet ” Sjöbo Ängar”

• Skapa en lokal arbetsgrupp som söker pengar 

• Skapa en arbetsgrupp som pratar med markägare angående 
trottoarfrågan

Hur vill du att Tosseryd ska utvecklas?

• Man är nöjda med hur Tosseryd är idag

• Möjligen bygga ett 65+ boende eller radhuslänga som i så fall 
skulle ägas av Tosseryds intresseförening

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?

⁃ Stoppa de stora planerna på ”Sjöbo Ängar”. Att husen som ska byggas inte 
byggs över trädnivå, max två våningar totalt.



Workshop 26 november 2018
Lokal utvecklingsplan Fristad

FRISTAD – år 2038
• Fler mötesplatser

• Västsveriges och Borås finaste Riviera finns i Fristad

• Simhall

• R42 är flyttad - tung trafik har minskat

• Bättre pendeltrafik till Borås

• Kallbadhus

• Dansbanor

• Badtåg till Skalle

• Vuxenvandring

• Kiosk vid Skalle

• Lokal självkörande buss som går runt i Fristad, kör till tågstationen under hela dygnet

• Stationshuset är levande, Butik & resecentrum

• Väg 183 är flyttad

• Mötesplats likt Simonsland

• Nya lokaler till Musikskolan

• Fristadskolan profilerar sig med musikprofil = nära samarbete med musikskolan

• Radhus är byggda

• Biblioteket och apoteket har flyttat fram till torget

• Torglängan är borta och är ersatt med ett hyreshus med service/tjänster i botten

• Stationsparken är utvecklad

• Kullersten i hela centrala Fristad

• Lokalt förankrad hemtjänst

• Pendelparkeringen vid stationen är större och snyggare

• Fristad har ”den tryggaste skolan” i Borås



• Levande torg med bostäder och café

•    Fristad har en större idrottshall

• Tryggt boende för äldre

• Aktivitetsparken vid Sveba Dahlen och tunnel under järnvägen är byggd

• Ishall

• Gång- och cykelvägar är utvecklade i hela samhället

• Hastighetsbegränsning vid Skalle, max 50km/h

• Stort engagemang för att sysselsätta ungdomar

• Förnyelsebar energi i alla hushåll

• Pendelparkering vid Fristadhallen

• Utvecklad kulturpark vid Mölarp

• Trygga gång/cykelvägar under järnvägen vid Gula Skolan

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så 

snart som möjligt?
• Trafiken genom Fristad

FRISTAD – Sammanställning Prioriteringslista
1. Trafiken genom Fristad

2. Cykelvägar i Fristad samt från Fristad till kringliggande orter som t.ex Gingri, Borgstena, 

           Vänga mfl

3. Bostadsbyggande med stor mix av hyres- samt bostadsrätter

4. Bygga ut skolorna

Komplettering till priolistan utan numrering

• Ny idrottshall

• Få bort torglängan - Levande torg

• Pendelparkering

• Ungdomsgym

• Fler mötesplatser 

• Kiosk vid Skalle



Lokal utvecklingsplan Fristad
SWOT-analys

Styrkor
• Rikt föreningsliv

• Handelsmöjligheter

• Musikskolan

• Fristad GoIF

• Naturen

• Många hyresrätter, bra hyror

• Fristad Byggvaror

• Torggården

• Bostäder

• Central mötesplats

• Engagemang

• Vandringslederna

• Badplatserna

• Ny hall

• Fristad Express

• Torglängan

• Munkågården

• Vårdcentral

• Apotek

• Framtid Fristad

• Ica

• Bibliotek

• Gym

• Nya häftiga bostadshus i trä i centrum

• Företagstätt

• Idrottsanläggningar



Svagheter:
• Trafiken genom samhället

• Bostadsbrist 

• Torglängan

• Munkågårdens öppettider - öppet för lite

• Asklandabadet

• Väntetid på hyresrätter

• För få mindre lägenheter

• För få bostadsrätter

• Otrygg skola - vite 2 ggr

• Tung trafik genom samhället

• Trafiksituationen mot Vårgårda R42

• Brist på tomtmark, bostäder och industri

• Ödsligt torg

• Avsaknad av café

• Dåligt utnyttjat stationshus

• Återvinningsstationen vid Ingo

• Vassen i sjön och på stranden

• Cykelvägar - saknas helt på många ställen

• Thairestaurangen vid tågstationen

• Felplacerat bibliotek

• Avsaknad av varierat äldreboende

• Brist på platser - äldreboendet

• Hög hastighet vid skalle

• Avgaser, luftföroreningar ökar pga trafiken?

Hot:
• Trafiken

• Droger

• För få och dyra bostäder

• Parkeringen/trafiken vid OKQ8 - 
blomsteraffären

• Ljungavägen

• Avsaknad av cykelväg mot Tämta

• Otrygga platser

• Ingen polisnärvaro

• Färre butiker

• Färre arbetsplatser

• Ointegrerat

• Dåligt engagemang

• Sysslolöshet

• Dålig belysning

• Pendelparkering

• Asklandavägen

• Fristadskolan otrygg

• Otryggt torg - sena kvällar

• Torglängan dåligt utnyttjad

• Ungdomarna flyttar in till stan

• Tung trafik

• Järnvägen

• Cykelvägar

• För många utfarter i centrum



Möjligheter:
• Bättre kommunikation med buss & tåg samt servicelinjer till kringliggande orter

• Resecentrum

• Turismen frodas i långa badtåg för att åka till Borås Riviera i Fristad. Kallbadhus, 
turbåtar, simhall, sportfiske

• Musikskolan utökar med replokaler, scener, danspaviljonger

• Fristad förtätas, växer på höjden. Fler bostäder, bättre underlag för handel, fler 
arbetsplatser

• Större pendelparkering

• Riva torglängan

• Apotek och bibliotek i torglängan

• Kvarterspolis - stöd vuxenvandring

• Fler mötesplatser

• Fribo utvecklar boendet

• Lokalt förankrad hemtjänst

• Idrottsanläggningar

• Kartlägga ledig tomtmark

• Snygga till torglängan

• Bibliotek på torget

• Apotek på torget

• Göra torget attraktivare

• Mötesplats på torget

• Fritidsgård centralt

• Övergångsställe vid stationsparken



Skolbesök på högstadiet i Fristad
Workshop med ca 75 st elever, december 2018

Styrkor: 
• ICA

• Bra och/eller många restauranger

• Bra kommunikationer

• Heden

• Fuija

• Badplatserna

• Skalle

• Idrottshallen

• Pizzeriorna

• Fristads innebandy

• Sporten

• Många olika och bra föreningar

• Tandvården

• Bra gym

• Det finns bankomat

• Tennisbanor

• Chillers

• Bra vägar

• Vi har en tågstation

• Bra skolor

• Bra promenadstråk

• Vi har frisörsalonger

• Närheten: nära till centrum, till 
idrottshallar och planer.

• Många banker

• Vårdcentralen

• Brandstationen

• Bensinmackar

• Lagom stort

• Bra plats



Svagheter:
• Saknar simhall

• Det saknas soptunnor. Inte minst på 
vägen mellan skolan och ICA.

• Finns nästan inga aktiviteter

• Inget McDonalds

• Få affärer

• Finns inget äventyrsbad

• För få matställen

• För få caféer

• Skolan

• För få lärare i skolan

• Obehöriga lärare i skolan

• Dåligt med bussar till och från 
glesbygden

• För få bussar/kollektivtrafik

• Fristad är litet

• Låg hastighet utanför skolan

• Farlig trafik

• För liten idrottshall

• Mindre fartgupp

• Skalle

• Mycket fylla vid Fujia

• Ingen synagoga

• Skolmaten

Hot:
• Droger, fyllan, pundare

• Folk flyttar ut

• Minskad befolkning

• Alla andra lag i division 1..

• Skolan

• Tandläkaren

• Det saknas övergångsställe på nya Kyrkvägen. 

(där ungdomar går över från skolan till ICA)

• Dåligt umgänge utanför ICA

• Vandalisering av torget

• Illegala handlingar

• Fortkörningar



Möjligheter:
• McDonalds

• Utveckla badplatserna

• Badhus

• Utöka kollektivtrafiken

• Kiosk vid badplatserna

• Man kan köpa mat i närheten

• Man kan spela fotboll och innebandy

• Ny snabbmatskedja

• Köpcenter

• Fungerande Wi-fi över hela Fristad

• Busskur på Munkågården

• Rusta upp Munkågården

• Stadiebusskort (?)

• Cykelväg längs stränderna

• Fler aktiviteter

• Bygga ut fler bostäder

• Spelhall

• Kranmaskiner

• Bygga en bro för barnen över väg och järnväg (gula skolan)

• Motell

• Stor area att bygga på

• Övergångsställe vid Ingo

• Riktigt lång brygga med hopptorn

• Bygga en större idrottshall

• Större läktare på Heden



Sammanställning, prioriteringar samt åtgärdsplan
Uppdraget att skapa en lokal utvecklingplan är en fantastisk möjlighet för Fristadbygden att 
utvecklas. För att skapa en hållbar och långsiktig lokal utvecklingsplan krävs det en 
huvudman/ägare av dokumentet.
Fritid- och folkhälsoförvaltningen kommer att vara den part från Borås Stad som ser till att 
detta blir ett levande dokument. Framtid Fristad kommer fortsatt att vara en 
samarbetspartner och bollplank. 

Totalt besöktes 9 av 10 orter runtom Fristad. Utöver detta så hölls det en workshop i 
Fristad samt 3 besök i skolklasser på högstadiet. Den ort som saknas i detta arbete är 
Sparsör och deras lokala utvecklingsplan får därmed bli det första uppdrag år 2020. Detta 
för att hela den lokala utvecklingsplanen ska bli komplett.

Nedan kommer en liten sammanställning/prioriteringslista samt ett förslag till åtgärdsplan. 
Genom det gemensamma arbetsdokument som användes vid workshopparna i de olika 
orterna kan vi utläsa en mycket viktig faktor. Frågan som ställdes var följande:

Vilken av alla punkter anses som den viktigaste frågan att lösa så snart som möjligt?

• Av de 9 orter som besöktes så var det 7 av 9 orter som vill åtgärda problematiken 
kring trafik samt lösa frågan med säkra gång/cykelstråk. Utöver dessa 9 orter så 
framkom samma fakta för Fristad som serviceort. Det är samma problematik med 
vägar och gång/cykelstråk för Fristad.

Åtgärdsplan
Den absolut viktigaste faktorn samt den 
gemensamma nämnaren är säker och 
trygg landsbygd.

Vi uppmanar därför politikerna i Borås 
Stad att avsätta pengar samt starta en 
arbetsgrupp kring frågan om säker 
landsbygd, både när det gäller vägar 
och gång/cykelstråk.

Ett kommunalråd bör utses som 
ansvarig och kalla till återkommande 
möten för att fortsätta bygga säkra vägar 
och gång/cykelvägar utanför Borås Stad. 

I detta arbete måste Trafikverket delta 
eftersom många av vägarna som går 
genom landsbygden är deras vägar.



 

SKOLBESÖK 18 dec 2018 

Workshop på Fristadskolan kring Lokal Utvecklingsplan för 
Fristad. Ca 75 ungdomar. 3 skolklasser (två åttor och en 
niondeklass). Arbete i smågrupper (15 st) med 3-6 personer i 
varje 

SWOT-analys kring idag:  
(står det x och en siffra efteråt, så är det på så många olika lappar det nämns) 

Styrkor:  

• ICA x14 

• Bra och/eller många restauranger x8 

• Bra kommunikationer x6 

• Heden x5 

• Fuija x4 

• Badplatserna x3 

• Skalle x3 

• Idrottshallen x3 

• Pizzeriorna x2 

• Fristads innebandy x2 

• Sporten x2 

• Många olika och bra föreningar x2 

• Tandvården x2 



• Bra gym 

• Tennisbanor 

• Chillers 

• Bra vägar 

• Vi har en tågstation 

• Bra skolor 

• Bra promenadstråk 

• Vi har en frisör 

• Närheten: nära till centrum, till idrottshallar och planer. 

• Många banker 

• Vårdcentralen 

• Brandstationen 

• Bensinmackar 

• Lagom stort 

• Bra plats 

• Det finns bankomat 

Svagheter: 
• Saknar simhall x3 

• Det saknas soptunnor. Inte minst på vägen mellan skolan och ICA. X2 

• Finns nästan inga aktiviteter x2 

• Inget McDonalds x2 

• Få affärer x2 

• Finns inget äventyrsbad 

• För få matställen 

• För få caféer 

• Skolan 

• För få lärare i skolan 

• Obehöriga lärare i skolan 

• Skolmaten 

• Ingen synagoga 

• Dåligt med bussar till och från glesbygden 



• För få bussar/kollektivtrafik 

• Fristad är litet 

• Låg hastighet utanför skolan 

• Farlig trafik 

• För liten idrottshall 

• Mindre fartgupp 

• Skalle 

• Mycket fylla vid Fujia 

Hot: 

• Droger, fyllan, pundare x2 

• Folk flyttar ut 

• Minskad befolkning 

• Alla andra lag i division 1.. 

• Skolan 

• Tandläkaren 

• Det saknas övergångsställe på nya Kyrkvägen, där alla ungdomar går över från 
skolan till ICA 

• Dåligt umgänge utanför ICA 

• Vandalisering av torget 

• Illegala handlingar 

• Fortkörningar 

Möjligheter: 

• McDonalds x4 

• Utveckla badplatserna x3 

• Badhus x2 

• Utöka kollektivtrafiken x2 

• Kiosk vid badplatserna x2 

• Man kan köpa mat i närheten 

• Man kan spela fotboll och innebandy 

• Ny snabbmatskedja 



• Köpcenter 

• Fungerande Wi-fi över hela Fristad 

• Busskur på Munkågården 

• Rusta upp Munkågården 

• Stadiebusskort (?) 

• Cykelväg längs stränderna 

• Fler aktiviteter 

• Bygga ut fler bostäder 

• Spelhall 

• Kranmaskiner 

• Bygga en bro för barnen över väg och järnväg (gula skolan) 

• Motell 

• Stor area att bygga på 

• Övergångsställe vid Ingo 

• Riktigt lång brygga med hopptorn 

• Bygga en större idrottshall 

• Större läktare på Heden 



FRISTAD –en blick på /önskelista inför framtiden: 

Butiker / Restauranger: 

• McDonalds i Fristad x6 

• Fler affärer x4 

• Max x3 

• Subway x3 

• Godisaffär x2 

• Shoppingcenter/galleria x2 

• Kiosk i Fristadskolan 

• Fler restauranger och caféer. 

• Fler snabbmatställen (Utöver McD, Max & Subway som återkommande nämns är 
även BK, , Granada, Pinchos, KFC och alléterassen nämnda) 

• Elgiganten i Fristad 

• Apple store 

• Sport-/skidaffär 

• Vending machine (godisautomater) 

Anläggningar: 
• Ny inomhushall. Fler aktiviteter och mer innebandy x4 

• Simhall, och kanske en simklubb också. X4 

• Flygplats x3 

• En biograf x3 

• Hotell x2 

• Konstgjord Skidbacke/Slalombacke x2 

• Inomhushall med konstgräs 

• Spa 

• Fritidsaktiviteter, ex. simhall eller basketplan 

• Nattklubb 

• Poolområde 

• Större gym 

• Ishall 

• Gokartbana 

• Pumptrack 



• Linbana 

• Halfpipe 

• Köpcentrum 

• Fristad har egen driftbana 

• Sovkapslar (man kan sova där) 

• Minigolf 

• Akvariemuseum 

• Gymnastikhall 

• Hop’n’pop 

• Kranmaskiner 

Öresjö: 

• Uppgraderade stränder, fräschare. X2 

• Fler redskap till badplatserna, ex. rutschkanor och hopptorn. 

• Bort med vassen längs stränderna 

• Hopptorn på flotte 

• Båtbuss 

• Färja i Öresjö 

• Båtuthyrning 

• Ö i Öresjö 

• Broar över Öresjö 

Kollektivtrafik 

• Lokalbussar i Fristad x2 

• Nytt resecentrum för klimatsmarta transportalternativ. Med snabbmatsrest. X3 

• Fler busslinjer x2 

• Busslinje mot Gingri och Rångedala 

• Årskort på kollektivtrafiken för ungdomar i Fristad 

• Studenttrabatt för Fristadskolans elever 



Aktiviteter 

• Handbollsklubb i Fristad 

• Fler fritidsaktiviteter 

• Aktivitetsplats för ungdomar 

• Fräscha upp klubbhuset 

Gemensam allmännytta 
• Uppgraderad vårdcentral och större apotek 

• Bättre och fler cykelvägar x2 

• Fler papperskorgar i centrum x2 

• Större uppfräschat centrum med bredare utbud x2 

• Polisstation 

• Laddstationer för Elbilar vid väntplatser, skola, ICA mm. 

• Rastplatser 

• Fräscha upp återvinningsstationen 

• Fler bänkar 

• Fler parkeringar 

• Högre säkerhet 

• Salta, sanda och ploga i bättre tid än idag 

Boende 
• Fler bostadsområden, villor och lägenheter x2 

• Riktigt högt höghus 

Skolan 

• Att Fristadskolans rykte blir bättre så att fler lärare vill ansöka och fler möjligheter till 
eleverna finns. 

• Mer pengar till att förbättra skolmaten 

• Större skola / en till skola 



2435 436 2871

Genomsnittligt antal    

    personer 2,1 2,3 2,1

    konsumtionsenheter 1,56 1,64 1,57

Beräknad populations- 3 567 090 556 710 4 123 800

storlek ± 85 160 ± 58 610 ± 65 120

TOTALA UTGIFTERNA 304 240 356 700 311 320

± 8 520 ± 22 510 ± 7 750

KÖPTA LIVSMEDEL 33 920 38 720 34 570

± 1 170 ± 3 410 ± 1 100

Bröd, spannmålsprodukter 5 340 5 790 5 400

± 230 ± 540 ± 210

Kött 6 060 7 070 6 200

± 290 ± 800 ± 280

Fisk och skaldjur 1 880 2 420 1 960

± 140 ± 440 ± 130

Mjölk, ost och ägg 5 310 6 380 5 460

± 200 ± 550 ± 190

Oljor och fetter 850 1 170 890

± 50 ± 120 ± 40

Frukt och bär 2 610 2 990 2 660

± 140 ± 330 ± 130

Grönsaker 3 600 3 550 3 600

± 170 ± 370 ± 160

Sötsaker, socker 2 870 3 380 2 940

± 140 ± 370 ± 130

Såser, dressingar, 540 630 550

kryddsåser ± 40 ± 110 ± 40

Salt och kryddor 430 500 440

± 40 ± 120 ± 30

Bakpulver, övriga hushålls- 290 340 290

tillsatser, buljong ± 30 ± 80 ± 20

Snacks 420 410 420

± 40 ± 90 ± 30

Ospec livsmedel 3 700 . 3 760

± 710 . ± 680

ALKOHOLFRIA DRYCKER 2 770 3 550 2 880

± 130 ± 410 ± 120

Frukt- och grönsaksjuice, 430 400 430

nektar ± 40 ± 80 ± 30

Läskedrycker 1 070 1 190 1 080

± 80 ± 220 ± 70

Mineral- o. sodavatten 190 280 200

Tabell 1. Glesbygd och tätort - utgifter i kronor per 

hushåll år 2012                                                                                                         

Samtliga

Antal medverkande hushåll

TätortGlesbygd



SamtligaTätortGlesbygd

± 20 ± 90 ± 20

Kaffe 900 1 460 980

± 70 ± 280 ± 80

Te 160 180 160

± 30 ± 60 ± 20

Kakao 30 . 30

± 10 . ± 10

UTEMÅLTIDER 10 740 9 380 10 550

± 780 ± 1 560 ± 710

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 3 600 4 370 3 700

(även lättöl) ± 320 ± 970 ± 300

TOBAK 2 030 2 500 2 090

  ± 240 ± 700 ± 230

FÖRBRUKNINGSVAROR 6 090 6 210 6 110

± 380 ± 730 ± 340

Personlig hygien 3 700 3 010 3 610

± 320 ± 550 ± 290

Övriga förbrukningsvaror 2 390 3 200 2 500

± 140 ± 480 ± 140

HUSHÅLLSTJÄNSTER 22 810 23 470 22 900

  ± 2 320 ± 6 190 ± 2 150

Barntillsyn 1 620 1 410 1 600

± 180 ± 520 ± 160

Fackavgift, övriga försäkringar 6 660 7 450 6 770

± 710 ± 1 040 ± 620

Övriga tjänster 14 530 14 610 14 540

± 2 130 ± 5 980 ± 2 010

KLÄDER OCH SKOR 13 920 12 590 13 740

± 1 240 ± 2 970 ± 1 130

Kläder 11 290 10 060 11 120

± 1 070 ± 2 620 ± 980

Skor 2 570 . 2 560

± 420 . ± 400

BOSTAD 77 500 79 340 77 750

± 1 940 ± 6 570 ± 1 860

Hyra/avgift för hyres-/borätt 37 680 8 130 33 690

(inkl garage) ± 1 500 ± 2 420 ± 1 360

Reparationer 4 920 12 610 5 960

± 960 ± 4 840 ± 1 060

Hem och villaförsäkring 2 090 3 550 2 280

± 90 ± 310 ± 90

Tjänster förknippade med 3 580 9 470 4 380

bostaden ± 290 ± 920 ± 280

Elektricitet, gas och andra 10 450 20 730 11 840

bränslen ± 540 ± 1 550 ± 510

Räntor (brutto) 16 770 22 110 17 490

± 1 290 ± 2 770 ± 1 150

MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 15 440 20 830 16 170

LIER , HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 1 880 ± 3 440 ± 1 690

Möbler och inventarier, mattor och 7 150 6 670 7 080



SamtligaTätortGlesbygd

andra golvbeläggningar ± 1 320 ± 1 410 ± 1 150

Textilier 1 090 1 560 1 150

± 250 ± 600 ± 230

Hushållsutrustning 7 210 12 600 7 940

± 1 240 ± 2 690 ± 1 130

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 6 240 8 810 6 590

± 780 ± 3 060 ± 780

TRANSPORT 45 330 79 480 49 940

± 3 100 ± 10 770 ± 3 090

Inköp av bil 13 650 28 230 15 620

± 2 360 ± 8 050 ± 2 320

Inköp av övriga persontransport- 1 520 2 900 1 710

medel ± 530 ± 1 410 ± 500

Drift av bil 22 170 41 300 24 750

± 1 320 ± 5 970 ± 1 410

Ränta (bil - brutto), bilskatt 1 740 2 780 1 880

± 140 ± 310 ± 130

Drift av övriga persontransport- 1 190 1 720 1 260

medel ± 390 ± 620 ± 350

Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt . . .

(ej bil) . . .

Lokalresor, transporttjänster 4 960 . 4 620

± 600 . ± 580

FRITID OCH KULTUR 60 700 64 160 61 170

± 3 120 ± 6 590 ± 2 820

Fritidsbostad 3 280 2 630 3 190

± 560 ± 890 ± 500

Radio och TV 3 770 3 790 3 770

± 270 ± 650 ± 250

Lek, sport, hobby 7 890 7 700 7 860

± 1 310 ± 2 280 ± 1 170

Ur, kamera, fototjänster 2 060 . 1 960

± 910 . ± 800

Resor, hotell 16 750 15 580 16 590

± 1 210 ± 2 490 ± 1 090

Övrig fritid 10 110 14 080 10 650

± 1 380 ± 3 210 ± 1 270

Underhållning 1 880 1 880 1 880

± 310 ± 890 ± 290

Böcker, tidningar, TV-licens etc. 8 870 11 000 9 160

± 410 ± 2 070 ± 450

Mobiltelefon (samtal och 3 910 3 410 3 840

abonnemang) ± 220 ± 450 ± 200

Fast telefon (samtal och 2 180 2 730 2 250

abonnemang) ± 130 ± 280 ± 110

Undersökningen baseras på ett urval om 7 500 hushåll varav ca 2 900, eller ca 38 procent, svarade.

Det höga bortfallet gör att resultaten måste tolkas med försiktighet. Vissa grupper har deltagit i

undersökningen i högre grad än andra grupper.



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga

336 2 047 Siffrorna bygger på vad 336 hushåll som bor i glesbygd
Genomsnittligt antal    i hela landet har angett att man lägger pengar på.
    personer 2,5 2,1 Siffrorna som står under varje post med plus/minus
    konsumtionsenheter 1,8 1,6 anger osäkerhetsmarginalen.

Beräknad populations- 539 950 4 002 530
storlek ± 62 800 ± 75 760 Glesbygd Samtliga

TOTALA UTGIFTERNA 310 990 276 320 Kött (forts)
± 20 800 ± 6 610

KÖPTA LIVSMEDEL 38 240 34 780 Torkat, saltat eller rökt griskött 1 820 1 510
± 2 900 ± 890 ± 240 ± 90

Bröd, spannmålsprodukter 6 580 5 760 Torkat, saltat eller rökt övrigt kött 200 240
± 610 ± 200 ± 50 ± 30

Ris och produkter av ris 280 290 Kött, korv och korvpålägg 1 390 1 100
± 60 ± 40 ± 190 ± 60

därav Ris 160 160 Sylta, pastej, paté, charkvaror 440 340
± 40 ± 30 ± 100 ± 60

           Risprodukter 120 130 Kötträtter och övriga köttprodukter 220 340
± 30 ± 20 ± 60 ± 50

Pasta och produkter av pasta 390 450 Kött - ospec 70 100
± 70 ± 40 ± 40 ± 30

Mjöl, gryn 1 010 740 Fisk och skaldjur 2 310 2 260
± 300 ± 60 ± 360 ± 140

Matbröd 2 740 2 410 Färsk, kyld eller fryst fisk 760 890
± 260 ± 90 ± 150 ± 80

därav Hårt bröd 330 310 därav Torskfisk 240 200
± 60 ± 20 ± 80 ± 30

           Mjukt vitt matbröd 680 600            Laxfisk 300 440
± 110 ± 40 ± 110 ± 60

           Mjukt grovt/mörkt matbröd 400 380            Sill, strömming 30 20
± 70 ± 30 ± 20 ± 10

           Mjukt ljust matbröd 850 690            Övrig fisk 150 180
± 120 ± 40 ± 50 ± 40

           Matbröd ospec 470 420 Skaldjur 370 320
± 100 ± 40 ± 110 ± 50

Bakverk 2 160 1 870 Kaviar, rom, andra fiskprod. 220 150
± 310 ± 110 ± 100 ± 20

Kött 7 730 7 040 Fisk och skaldjursrätter och övriga 940 880
± 830 ± 310 fisk och skaldjursprodukter ± 180 ± 70

Färskt, kylt eller fryst nötkött 1 080 980 Fisk och skaldjur - ospec 40 50
± 300 ± 90 ± 30 ± 20

Färskt, kylt eller fryst griskött 1 440 1 300 Mjölk, ost och ägg 6 910 5 830
± 240 ± 90 ± 540 ± 170

Färskt, kylt eller fryst övrigt kött 260 320 Standardmjölk (fett >=1,5%) 520 350
± 180 ± 170 ± 110 ± 30

Färskt, kylt eller fryst fågel 760 790 Mellan- och lättmjölk (fett <1,5%) 1 080 950
± 140 ± 70 ± 140 ± 50

Torkat, saltat eller rökt nötkött 50 . Mjölkpulver, konserverad mjölk 20 40
± 30 . ± 10 ± 10

Antal medverkande hushåll



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009 
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga Glesbygd Samtliga
Mjölk, ost och ägg (forts) Grönsaker (forts)
Filmjölk och yoghurt 1 040 1 020            Grönsaker som odlas för 1 460 1 370

± 130 ± 50            fruktens skull, färska ± 170 ± 60

Grädde, gräddfil, crème fraiche 430 340            Lök, purjolök, färsk 180 200
(fett>=29%) ± 70 ± 20 ± 40 ± 10

Grädde, gräddfil, crème fraiche 440 350            Svamp, färsk 90 70
(fett<29%) ± 60 ± 20 ± 40 ± 10

Ost (fett >=17%) 1 840 1 520            Soppor, sallader, grönsaks- 700 670
± 230 ± 80             rätter ± 120 ± 40

Ost (fett <17%) 920 730            Rotfrukter 260 230
± 150 ± 50 ± 50 ± 20

Ägg 590 530            Potatis 440 410
± 80 ± 30 ± 70 ± 30

Mjölk, ost och ägg - ospec . .            Potatisprodukter (pommes 400 360
. .            frites, pulvermos mm) ± 80 ± 30

Oljor och fetter 1 210 1 010            Grönsaker - ospec 50 80
± 130 ± 50 ± 30 ± 20

därav Smör 540 420 Sötsaker, socker 3 540 3 170
± 80 ± 30 ± 380 ± 130

           Margarin (fett>=40%) 290 240 Socker, sirap, honung, 230 230
± 60 ± 20 sötningsmedel ± 50 ± 30

           Margarin (fett<40%) 110 90 Sylt, marmelad, mos 230 200
± 30 ± 10 ± 50 ± 20

           Olivolja, matolja, majonnäs 270 250 Glass 580 590
± 60 ± 30 ± 130 ± 50

Frukt och bär 3 280 2 970 Övriga sötsaker, godis, choklad 2 490 2 150
± 360 ± 130 ± 290 ± 110

Äpplen 370 370 Såser, dressingar, 700 610
± 70 ± 30 kryddsåser ± 100 ± 40

Päron 130 110 Salt och kryddor 380 400
± 40 ± 10 ± 70 ± 30

Bananer 570 500 Bakpulver, övriga hushålls- 330 300
± 90 ± 30 tillsatser, buljong ± 60 ± 30

Citrusfrukter 490 480 Snacks 390 420
± 90 ± 30 ± 70 ± 40

Övrig färsk frukt 390 370 Ospec livsmedel 660 950
± 90 ± 30 ± 390 ± 220

Torkad frukt och bär, nötter 680 530 ALKOHOLFRIA DRYCKER 3 050 2 680
± 160 ± 50 ± 270 ± 110

Bär 440 440 Frukt- och grönsaksjuice, 490 490
± 100 ± 40 nektar ± 90 ± 40

Frukt och bärkonserv, soppor 150 120 Läskedrycker 1 190 1 070
± 50 ± 20 ± 160 ± 70

Frukt och bär - ospec 50 60 Mineral- o. sodavatten 240 220
± 20 ± 10 ± 60 ± 30

Grönsaker 4 190 4 030 Kaffe 890 700
± 400 ± 150 ± 130 ± 50

därav Sallad, olika sorter, färsk 430 470 Te 160 150
± 80 ± 40 ± 50 ± 20

           Kål, färsk 190 160 Kakao 70 50
± 40 ± 20 ± 20 ± 10



Hushållens utgifter i kronor per hushåll år 2009 
Hushåll som bor i glesbygd och samtliga hushåll som deltog i urvalsundersökningen
"Hushållens utgifter" 2009.

Glesbygd Samtliga Glesbygd Samtliga
UTEMÅLTIDER 8 210 10 450 MÖBLER, INVENTARIER, TEXTI- 20 630 16 070

± 1 300 ± 720 LIER , HUSHÅLLSUTRUSTNING ± 4 490 ± 1 740

ALKOHOLHALTIGA DRYCKER 3 970 4 000 Möbler och inventarier, mattor och 7 610 6 810
(även lättöl) ± 820 ± 340 andra golvbeläggningar ± 2 030 ± 1 280

TOBAK 2 320 2 020 Textilier 1 990 1 360
  ± 610 ± 250 ± 1 240 ± 320

FÖRBRUKNINGSVAROR 6 570 6 290 Hushållsutrustning 11 030 7 900
± 880 ± 320 ± 3 070 ± 1 010

Personlig hygien 3 420 3 590 HÄLSO- OCH SJUKVÅRD 7 600 6 400
± 650 ± 260 ± 2 200 ± 880

Övriga förbrukningsvaror 3 150 2 700 TRANSPORT 60 090 42 650
± 450 ± 150 ± 7 580 ± 2 540

HUSHÅLLSTJÄNSTER 15 140 13 530 Inköp av bil 17 100 10 760
  ± 2 190 ± 740 ± 4 890 ± 1 660

Barntillsyn 1 850 1 600 Inköp av övriga persontransport- 2 810 2 750
± 450 ± 120 medel ± 1 310 ± 690

Fackavgift, övriga försäkringar 6 560 5 890 Drift av bil 33 210 21 990
± 910 ± 270 ± 4 490 ± 1 450

Övriga tjänster 6 740 6 040 Ränta (bil - brutto), bilskatt 3 160 1 820
± 1 860 ± 660 ± 530 ± 100

KLÄDER OCH SKOR 12 460 13 710 Drift av övriga persontransport- 1 300 960
± 2 130 ± 1 080 medel ± 320 ± 220

Kläder 9 500 11 210 Ränta (ej bil - brutto), fordonskatt 100 70
± 1 670 ± 930 (ej bil) ± 80 ± 30

därav  Utekläder 1 430 2 490 Lokalresor, transporttjänster 2 420 4 300
± 600 ± 570 ± 1 120 ± 540

           Övriga kläder 5 800 6 350 FRITID OCH KULTUR 56 790 53 620
± 1 270 ± 570 ± 6 150 ± 2 130

           Underkläder 1 280 1 340 Fritidsbostad 2 210 2 690
± 350 ± 140 ± 1 650 ± 520

           Accessoarer, hattar, 560 500 Radio och TV 3 160 2 950
           mössor,  vantar etc. ± 180 ± 90 ± 750 ± 230

Skor 2 970 2 510 Lek, sport, hobby 9 890 7 530
± 1 030 ± 400 ± 3 200 ± 1 140

BOSTAD 74 560 70 210 Ur, kamera, fototjänster 1 890 1 650
± 5 420 ± 1 670 ± 770 ± 290

Hyra/avgift för hyres-/borätt 8 040 30 740 Resor, hotell 9 070 13 180
(inkl garage) ± 2 580 ± 1 360 ± 1 980 ± 920

Reparationer 10 250 5 820 Övrig fritid 13 580 9 240
± 2 850 ± 910 ± 2 980 ± 800

Hem och villaförsäkring 2 850 2 030 Underhållning 1 520 1 610
± 220 ± 80 ± 550 ± 260

Tjänster förknippade med 9 100 4 280 Böcker, tidningar, TV-licens etc. 9 510 9 360
bostaden ± 1 020 ± 280 ± 860 ± 400

Elektricitet, gas och andra 20 620 11 350 Mobiltelefon (samtal och 2 600 2 600
bränslen ± 1 880 ± 560 abonnemang) ± 490 ± 170

Räntor (brutto) 22 410 14 840 Fast telefon (samtal och 3 350 2 810
± 2 650 ± 930 abonnemang) ± 280 ± 100



Enkätundersökning 

Fristad nov – dec 2018





Bakgrund

• Borås Stad deltar i projektet 
SamSam som undersöker utvecklingen i 

mindre stationssamhällen

• Enkätens syfte var att ta reda på mer om 

Fristadsbornas uppfattning om orten och 

omgivningen

• Enkäten baserades på verktyget 

Maptionnaire som låter respondenterna 

besvara frågor i text och på karta

Denna sammanfattning visar ett urval av frågor & svar. 

Kontakta Borås Stad för ytterligare information



Deltagare

Totalt 431 respondenter

Ålder

0-19 20-35 36-50 51-67 68-

Kön

Kvinna Man Annat



0 50 100 150 200 250 300 350 400

I Fristad eller i närheten

Någon annan del av Borås kommun

Utanför Borås kommun

Annat

Var bor du?



0 50 100 150 200 250 300 350

Buss

Bil

Cykel

Annat

Om du pendlar till arbete/skola utanför Fristad. Vilket 
transportmedel använder du?

Transportmedel



0 50 100 150 200

Går snabbast

Går ofta

Enklast

Varför väljer du det transportmedlet? Annan orsak

Jag går.

För dåligt med kommunikationer till jobbet.

Buss är billigare än att köra och parkera i Borås.

Tar bilen pga att det är för långt till busshållplatsen.

Hade cyklat om det fanns cykelbana från Vänga.

Bil är effektivast för jag måste hämta/lämna på förskolan.

Bussar passar inte mina arbetstider.

Bil är billigast.

Tidtabellen passar inte.

Svag kollektivtrafik från hemmet.

Har inte råd med bil.

Cykel är bra för miljö och motion.

Bussen går för sällan och det saknas cykelväg.

Tar mer än dubbla tiden att åka kommunalt till jobbet.

Finns inga buss/tåg på helgen.

”

”



Om du åker bil eller buss – vad skulle få dig att istället använda 
tåget till och från  Fristad?

Skulle kunna tänka mig att åka tåg men har min arbetsplats i Brämhult vilket blir 

en väldig omväg, även med buss. 

Täta avgångstider

Bättre driftssäkerhet Att tåget gick mycket oftare

Om det gick lite oftare! Brukar använda tåg ibland när det passar!

Jag bor vid Kvarbo sommarstad, bygg en cykelväg. Då kommer jag ställa bilen 

och cykla till jobbet i Fristad!

Tåget måste stämma med mina arbetstider och hålla tiden.

Bor inte vid stationen. Dåliga förbindelser Billigare och att det går oftare

Om det hade passat med bussen vidare till jobbet sen 

Att känna mig trygg, våga stå och vänta Bor för långt från stationen

Snabbare anslutning till jobbet i Borås från Borås C Ligger på fel sida utifrån var vi bor. 

Mycket närmare till buss. Dåliga anslutningar till jobbet från stationen

”

”



Använder du pendelparkeringen 
vid Fristad station?

Ja Nej

Gropig och saknar cykelparkering

Trång! Ofta fullt.

Fruktansvärt dålig, finns sällan plats 

och grusplanen har gigantiska hålor

Jättebra och gratis! Men bussarna står ofta i vägen 

för bilen när man ska ut.

Bra

För få platser, oftast full

Den fungerar bra.

Helt ok!

Jättedålig

Och mörk. Hela stationsområdet är som en skräckfilm

Fruktansvärd, hålor och allmänt dålig. Behövs asfalt och linjer!!!!

Visste inte att vi hade en.

Väldigt dåligt skick

Dåligt underhåll och för få platser

För liten! För få platser.

Hur upplever du pendelparkeringen 
vid Fristad station?



Vilket område anser du är centrum i Fristad?



Vilket betyg skulle du ge Fristad centrum? 
(5 = mycket bra)

1 2 3 4 5



0 10 20 30 40 50 60

Arbetsplatser (t. ex. kontor eller industri)

Matbutik

Shopping

Service (t. ex. systembolag, skrädderi,
skomakare, postombud)

Restauranger/caféer/barer

Offentlig service (t. ex. vårdcentral, bibliotek,
kommunkontor)

Religiösa samlingslokaler

Är det några verksamheter du saknar i Fristad?



0 20 40 60 80 100

Ungdomsgård

Bibliotek

Galleria

Medborgarhus

Restaurang

Café

Bar/Pub

Religiös samlingslokal

Simhall

Är det några typer av mötesplatser inomhus som du 
saknar i Fristad?



0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Utomhusgym

Spontanidrottsplats

Badplats

Grillplats

Boulebana

Torg

Park

Lekplats

Schack-/backgammonbord

Studsmatta

Sittplatser

Är det några typer av mötesplatser utomhus som du saknar i 
Fristad



Vilken väg tar du till stationen?



Om du åker buss, vilka busshållplatser använder du?

Buxbomen

Fristad station

Hedagården

Fristads skola

Asklandavägen

Folkhögskolan

Skalle



Hur upplever du busshållplatserna? 
(betygsätt 1-5 där 5 är mycket bra)

0 5 10 15 20 25 30 35

1

2

3

4

5



Om du går/cyklar till centrum, vilken väg tar du?



Om du går/cyklar till skolan, vilken väg tar du?



Vilka gång- & cykelvägar tycker du behöver förbättras?



Om du åker bil, vilka in- & utfartsvägar använder du?



Vilken är din favoritplats i Fristad?

0 50 100 150 200

Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Fint

Lugnt

Grönt

Fin natur

Härlig stämning

Bra utbud/aktiviteter

Mycket människor

Omhändertagen omgivning

Fina hus



Varför tycker du om den platsen särskilt mycket?

Idrott/motion!

Biblioteket! Pizzerian! Centrum!

Bra skolområde, bra lekytor

Badplatser

Naturområden



Var i Fristad träffar du oftast dina vänner?

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP



Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Fristadshallen

Hedens IP

Prata, handla

Kyrkan

Sladda med moppen

Leka

Idrotta

Hembygdsföreningen

Umgås hemma

Vad brukar ni göra här?



Är det några platser i Fristad du upplever som otrygga?

Varför upplever du den som otrygg?

Dålig belysning

Osäker trafik

Öde

Hotfull stämning

Dålig översikt

Skräpigt

Nedgånget

Instängd känsla

Centrum/torget

Asklandabadet

Fristadsskolan/Gula skolan



Varför upplever du platsen som otrygg?

Ungdomar vistas kvällstid kring torget/centrum

Orolig stämning, skadegörelse

Tung trafik/smala trottarer

Sly, dålig röjning av växtlighet

Otrygg trafiksituation

Saknas cykelbana/trottoar



Vilka parker, skogar & gräsytor i Fristad använder du mest?

Hedens IP

Asklandabadet
Mölarp/Krökling

Skolskogen Centrum



Idrott, fotboll

Central park med aktiviteter

Nära skog/natur

Mountainbike

Vindskydd, grillning

Lekplatser

Bad, grillning

Skogspromenader med barnen

Fint naturområde

Hedens IP

Asklandabadet

Mölarp/Krökling

Skolskogen

Centrum

Hur/varför använder du denna park, skog eller gräsyta?



Var i Fristad kan du tänka dig ny bebyggelse?



Vilken typ av ny bebyggelse kan du tänka dig?

Bostäder

Trygghets-/Äldreboene

Service/handel



Kontakt

Susanne Arneborg

Strategisk samhällsplanering

Stadsledningskansliet, Borås stad

susanne.arneborg@boras.se

www.boras.se/oversiktsplan

mailto:susanne.arneborg@boras.se
http://www.boras.se/oversiktsplan


 
 
 
 

 

 
Otrygga zoner Fristad 

 
1. Fristadhallen 
2. Dagiset bakom Fristadhallen 
3. Området vid rondellen, Högstadiet 
4. Skalle 
5. Långgrundet 
6. ”Gamla dagiset” vid ICA City 
7. Stationsparken 
8. Parkeringen vid Fristad Kyrka 
9. Torget i Fristad 
10. Asklandaskolan 
11. Trumslagar Blomgrens väg 
12. Skogsområde vid Sveba Dahlén 
 

 

Otrygga zoner Bredared 
 

1. Busshållsplatsen vid ”BM´s” 
2. Väg mot Sandhult, dålig vägbelysning 

 
 

Otrygga zoner Sparsör 
1. Återvinningsstationen – mörkt, stölder i bilar 
2. Kilskolan – skadegörelse, inbrott/stöld 

 
 
 
 

 

 



LV 183 mot Borgstena
År 2010 2900 fordon
År 2014 5400 fordon
År 2019 5240 fordon

Nya  Kyrkvägen
År 2010 1600 fordon
År 2014 2600 fordon
År 2019 4787 fordon

R42 mot Borås
År 2010 9400 fordon
År 2014 8600 fordon
År 2019 9906 fordon

R42 mot Vårgårda
År 2010 4140 fordon
År 2014 5300 fordon
År 2019 5800 fordon

Fristad år 2010, 2014 och 2019. 1 mätvecka, antal fordon/dygn 
Mätningar utförda av Trafikverket och Borås Stad



 2019-12-12 
Trygghetsvandring i Fristad 2019 

Trygghetsvandringen planerades utifrån synpunkter, som inkommit från allmänheten samt 
genom representanter i Områdesnätverket Framtid Fristad. Uppföljning och kommentarer 
av de områden/punkter som noterades på Trygghetsvandringen i Fristad, vilken 
genomfördes 2019-09-19. 

Detta dokument bör ses som ”levande” eftersom vissa av de föreslagna åtgärderna behöver 
hanteras mellan flera parter. Vissa av åtgärderna behöver även en avsatt budget för att kunna 
genomföras, vilket får bedömas från fall till fall. 

Följande tjänstemän har medverkat i arbetet, under planering, genomförande och 
uppföljning (vid något- eller alla tillfällen): 

Ann Milbredt – Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Stefan Frisk- Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
Annie Flack – Lokalförsörjningsförvaltningen 
Jan-Åke Claesson- Tekniska förvaltningen 
Jonatan Westlin – Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Joakim Börjesson – Polisen 
Karin Mårdh-Stavåsen – Polisen 
Peder Hagström- Hyresgästföreningen 
Gun- Britt Persson – Fribo 
Kjell-Ove Sethsson – Fribo och Framtid Fristad 
Linda Bodén Gustafsson – Framtid Fristad 

Plats / område Beskrivning Kommentar

Stationsparken Stationsparken. Allmänt tillhåll. 
Viss skadegörelse. Belysning 
med rörelsevakt bakom scenen 
önskas. Byssja bakom scenen 
behövs tas bort.

Vissa delar löser sig när 
aktivitetsparken kommer och 
tunneln under järnvägen byggs. 

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen

Viadukten under 
järnvägen.

Trottoaren är för smal och 
upplevs osäker. Förslag om att 
bredda södra trottoaren och ta 
bort den norra när nya 
viadukten under järnvägen 
byggs 2021

Trafikverket och Tekniska 
förvaltningen.

Lekplats, 
Tärnavägen

Ungdomshäng, vandalisering, 
nedskräpning. 
Ta bort buskage mot parkering 
och fotbollsplanen. 
Klippa upp träd för bättre 
insyn. 
Bristfällig belysning. Förslag om 
lampor med solceller.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen



Plats/Område Beskrivning Kommentar

Farlig korsning 
Åsboplan och 
Åsbovägen 

Farlig korsning, Många kör 
väldigt fort, hastighet behöver 
dämpas. Samordning krävs 
mellan samtliga väghållare. 

Dålig belysning, upplevd 
otrygghet (Åsbovägen). 

Fribo/Fristad vägförening i samråd 
med Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen.

Dungen mellan 
biblioteket och 
Torggårdens fd. 
förskola

Ta bort sly i dungen, används 
som tillhåll.

Tekniska förvaltningen/
Parkavdelningen.

Elskåp utanför 
biblioteket

Behöver saneras på klotter Vattenfall?

Torget Mycket cyklande personer på 
torget. Översyn av torgytan för 
att begränsa möjlighet till 
"buscykling" 

Upprustning av vissa fasader 
och nedklippning/
skräpplockning av/i buskage.

Dialog mellan fastighetsägare, Borås 
stad och berörda behövs (Fritid och 
Folkhälsoförvaltningen driver frågan 
vidare). 

Skolområdet 
Avlämning 
Belysning

Belysning utanför slöjden 
(Fristadskolan). Möte angående 
avlämningssituationen behövs 
utifrån 
helhetsgrepp. 

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Vändplats mellan 
skolan och 
idrottshall

Häng och epatillhåll/buskörning 
vid vändplats mellan 
Fristadskolan och idrottshall.

Lokalförsörjningsförvaltningen och 
Tekniska förvaltningen jobbar med 
frågan.

Bakom 
idrottshall vid 
container

Belysning saknas. Rykten om 
försäljning av droger, bakom 
idrottshall vid container. 
Förslag på att tex. sätta 
väghållargrind så att man inte 
kan köra upp där med bilar lika 
enkelt.

Lokalförsörjningsförvaltningen.



Plats/område Beskrivning Kommentar

Tallbackens Förskola. Vandalisering och tillhåll. 
Förslag om att stänga av 
wifi, sätta upp kameror. Se 
över belysningen på 
förskolan.

Lokalförsörjningsförvaltningen i 
samråd med förskolan.

Fotbollsplan bakom 
Asklandaskolan

Fotbollsplanen bakom 
Asklandaskolan behöver 
rustas upp och trasigt 
idrottsmateriel tas bort eller 
lagas. 

Samverkan med ägare av planen. 
Fritid och Folkhälsoförvaltningen 
driver frågan.

Gång/cykeltunnel 
under Asklandavägen

Gång/cykeltunneln under 
Asklandavägen känns otrygg. 
Bättre belysning samt 
sanering av klotter behövs.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Cykel och gångvägar 
till och från 
Asklandaområdet

Flera cykel och gångvägar 
på Asklandaområdet är i 
bitvis dåligt skick och 
behövs lagas.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Sparsör, 
återvinningscentralen

Grusplanen innanför 
återvinningsstationen i 
Sparsör är dåligt belyst. Det 
har bland annat skett 
inbrott i bilar.

Tekniska förvaltningen/
Gatuavdelningen

Vändplats och gångbro 
över Munkån, 
Hedevägen

Gångbron behöver rustas 
upp. Träd behöver beskäras 
och belysningen ses över. 
Upplevs som en otrygg plats

Tekniska förvaltningen.
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Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande - hantering av 
Lokala utvecklingsplaner 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastslå en gemensam rutin kring 
hanteringen av Lokala utvecklingsplaner eller liknande, inom 
”Samarbetsuppdraget Lokalt inflytande”.  
 
  

Ärendet i sin helhet 
Rutinen innefattar att Fritids- och folkhälsonämnden, i de fall då Lokala 
utvecklingsplaner eller liknande inkommer, tillskriver berörda nämnder och 
bolag samt uppmuntrar de att ta del av dess innehåll inom sina respektive 
ansvarsområden.  
Samtliga fyra Ortsråd (serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och 
Viskafors, med omnejd), uppmuntras i ett vidare skede att även bjuda in till 
gemensamma träffar enligt konceptet ”Samrådarena Landsbygd”. Där ligger 
innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna till grund för gemensamma dialoger 
mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån både enskilda- och gemensamma 
ansvarsområden och samarbeten. Inom denna del är även Fritids- och 
folkhälsonämnden behjälpliga i att kontakta berörda nämnder och bolag. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017, av Kommunfullmäktige, 
tilldelade ett särskilt samarbetsuppdrag avseende ”lokalt inflytande, 
demokratifrågor och utveckling av Mötesplatser”. 
 
Samarbetsuppdraget innebär att nämnden har: 

• befogenhet att sammankalla berörda nämnder 
• ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång 
• skapar förutsättningar, arbetsformer och legitimitet för samarbete 
• formulerar mål för uppdraget 
• resultatet mäts, utvärderas och redovisas  

 
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få 
nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra 
till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad som är det bästa för 
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kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt 
att tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär. 
 
Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget skapades en organisation, bestående 
av tre separata delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk 
och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. 
Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs 
fram för arbetet, varav arbetet med Lokala utvecklingsplaner ingår som en av 
delarna i arbetet och formulerades enligt följande: ”Lokala utvecklingsplaner tas 
fram av respektive Intresseförening/Ortsråd och kan sedan ligga till grund för framtida 
prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. Genom den framtagna 
Överenskommelsen involveras civilsamhället tydligt”. 
 
Arbetet med Lokala utvecklingsplaner drivs av respektive Ortsråd och 
involverar en mängd olika aktörer från civilsamhället. Innehållet ska bygga på 
långsiktighet och fokusera på de frågor som respektive Ortsråd anser viktiga att 
prioritera. För att innehållet ska vara levande behöver de Lokala 
utvecklingsplanerna revideras emellanåt, i vilket Ortsråden styr omfattningen. 
Det ska föras kontinuerliga dialoger mellan Borås Stad och Ortsråden, utifrån 
både enskilda- och gemensamma ansvarsområden och samarbeten. Perspektiv 
av innehållet i de Lokala utvecklingsplanerna som ska tas i beaktan är: 

- aktuella frågor/områden som Ortsråden enskilt ansvarar för 
- aktuella frågor/områden som Borås Stad enskilt ansvarar för 
- aktuella frågor/områden med ett gemensamt ansvar och intresse 

               

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen  
2. Berörda nämnder och bolag 
3. Ortsråden i Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, med omnejd 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Postadress 
501 80 Borås 

Besöksadress 
Sturegatan 38 

Hemsida 
boras.se 

E-post 
 

Telefon 
033-35 70 00 vxl 

 

 

Jacob Ingvarsson 
Handläggare 
033 357328 
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Datum 
2020-10-19 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00154 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdestider, sammanträdesdagar 2021 för 
Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 
2021 enligt förslag.                  

        

Ärendet i sin helhet 
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2021. 
Hänsyn har tagits till sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, 
Kommunfullmäktige, de ekonomiska hålltiderna samt till Kommunfullmäktiges 
gruppmöten. 

Hänsyn har även tagits till Kulturnämndens sammanträdesplan då Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och kulturförvaltningen ingår i ett kluster vilket 
exempelvis innebär att förvaltningarnas vardera nämndsekreterare ska kunna 
täcka upp för varandra. 

Datum Presidium/nämnd Tid Gruppmöte 
Tisdag 12/1 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 26/1 Nämnd 16:00  
Tisdag 9/2 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 23/2 Nämnd 13:00  
Tisdag 9/3 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 23/3 Nämnd 16:00  
Tisdag 4/5 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 18/5 Nämnd 13:00  
Onsdag 9/6 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 22/6 Nämnd Heldag   
Tisdag 10/8 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 24/8 Nämnd 13:00  
Tisdag 7/9 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 21/9 Nämnd 13:00  
Onsdag 6/10 Presidiemöte 08:00-12:00  
Torsdag 21/10 Nämnd 16:00  
Tisdag 9/11 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 23/11 Nämnd  16:00  
Torsdag 2/12 Presidiemöte 08:00-12:00  
Tisdag 14/12 Nämnd 14:00 (jullunch kl. 12:00)  
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Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Carl Morberg 
Handläggare 
033 358429 

KOMMUNFULLMÄKTIGESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-09-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

  

 Kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 

början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 

Tidning.    

Beslutsunderlag 

1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021 

 

Kommunfullmäktiges beslut expedieras till 

1. Samtliga nämnder och bolag 

2. Kommunfullmäktiges ledarmöten 

Ulf Olsson 

Kommunstyrelsens ordförande Svante Stomberg 

   Kommunchef 



  
 

Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2021  
 

 

 

Anm. 1) Sammanträdet börjar kl. 09.30 Kommunstyrelsens sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 2) Onsdag  
 3) Beslut i övriga ärenden Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar fastställda den 2020-xx-xx 
 4) Beslut om budgeten  
 5)  Sammanträdet börjar kl. 09.00  
 6) Sammanträdet börjar kl. 13.00  
 7) Behandling av årsredovisning  
 8) Gruppöverläggningar (budget)  
 9) Tisdag  
 10) Allmänhetens frågestund, kl. 17.00  
    

 

Sista  

inlämningsdag  

för ärenden till  

administrationen 

Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige 

Publicering 

Sammanträde 
Måndag  
kl. 14.00 Publicering  

Sammanträde 
Torsdag  
kl. 18.00 

13/11-2020 27/11-2020 7/12-2020 11/1 21/1 

11/12-2020 

15/1 

8/1 

29/1 

18/1 

8/2 15/2 25/210) 

29/1 

12/2 

12/2 

26/2 

22/2 

8/3 10/3 18/3 

26/2 

12/3 

12/3 

26/3 

22/3 

12/47) 19/4 29/46)7) 

26/3 16/4 26/4 10/5 20/510) 

23/4 

14/5 

7/5 

28/5 

17/5 

7/6 14/6 23/62) 

28/5 11/6 21/6 16/8 26/8 

30/7 

13/8 

13/8 

27/8 

23/8 

6/9 13/9 23/910) 

27/8 

17/9 

 

10/9 

1/10 

 

20/9 

11/101)3)8) 

12/101)3)9) 18/10 28/10 

1/10 15/10 

 

25/101)3)4) 8/11 

17/112)4)5) 

18/114)5) 

15/10 

29/10 

29/10 

12/11 

8/11 

22/11 29/11 9/12 

12/11 26/11 6/12 - X/1-2022 
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Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 121 Dnr KS 2020-00553 1.1.1.0 

Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2021 

(Kommunfullmäktiges tryckta handlingar 2020, nr 80, sid B 2502) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.    

Kommunstyrelsens beslut 2020-09-07, § 326 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta: 

Kommunfullmäktiges sammanträden ska hållas följande dagar 2021 

21 januari 

25 februari  (Allmänhetens frågestund) 

18 mars 

29 april  (Behandling av årsredovisning) 

20 maj  (Allmänhetens frågestund) 

23 juni  
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Sammanträdesdatum 

2020-09-24 
 

 

Kommunfullmäktige  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

26 augusti 

23 september  (Allmänhetens frågestund) 

28 oktober 

17-18 november (Beslut om budgeten) 

9 december 

Sammanträdena ska hållas i sessionssalen i Fullmäktigehuset i Borås med en 
början klockan 18:00 om inget annat anges. 

Annonser med uppgift om tid och plats och ärendelistan skall införas i Borås 
Tidning.             
 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 
 
 

 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2020-10-19 

 

1. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-21 § 357 samt bilagor avseende 
Svar på revisionsrapport – Ärendeberedning i Borås Stads nämnder (2020-00031, 1.1.3.1) 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-21 § 357 samt bilagor avseende 
Förslag till bildande av naturreservat Gåshult (2020-00173 3.2.1.4) 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 119 samt bilagor 
avseende Digital strategi 2020 (2019-00185 2.2.1.0) 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 114 samt bilaga 
avseende Ansökan från Borås Gif avseende asfalterad aktivitetsyta (2020-00051 3.6.7.2) 
 

5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-09-24 § 116 samt bilaga 
avseende Hantering av Inköpskostnader med anledning av Coronapandemin (2020-00178 
2.5.1.0) 
 

6. Grundskolenämnden: Anmälan av Svar på anslagsframställan 2020-09-29 avseende Ny 
Idrottshall Fristad (2019-00217 2.6.1.1) 
 

7. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Bidra till nulägesbild – Hur arbetar vi med 
Välfärdsbokslutet? 2020-10-01 samt bilaga avseende Välfärdsbokslut (2020-00176 1.1.3.1) 
 

8. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2020-09-22  (2020-00054 3.7.1.25) 
 

9. Datainspektionen: Anmälan av Beslut om ändring av tillstånd 2020-10-08 samt bilagor 
avseende kameraövervakning på Borås Arena (2020-00180 3.6.8.0) 
 

10. . Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder september 2020 (2019-00206 1.2.4.1) 
 

11.  Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Protokoll från Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens samverkansgrupp 2020-10-05 (2020-00089, 2.3.1.1) 
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