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Årsredovisning av samarbetsuppdraget lokalt 

inflytande 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner rapporten och ser mycket positivt på 

den omfattande samverkan som sker, dels inom stadens olika förvaltningar och 

dels med civilsamhället. Rapporten överlämnas till Kommunstyrelsen för 

kännedom.         

 

Sammanfattning 

Utifrån det tilldelade samarbetsuppdraget och de resultat från den kartläggning 

som genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, 

bestående av tre separata delar; Nätverk barn och unga 10-16 år, 

Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-Ortsråd. Sammantaget är 20 

grupper aktiva inom de tre olika delarna/områdena. Kontaktpersoner inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till samtliga delar och är 

ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. 

Funktionen ”Utvecklingsledare” som utsetts till sammanhållande av arbetet 

ansvarar för helheten inom uppdraget.  

 
Generellt har arbetet fungerat bra under 2019 utifrån de riktlinjer som tidigare 

tagits fram- och som delvis reviderats under året. Olika utmaningar finns lokalt 

och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt att 

genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet 

som ”Lokal samverkan” under samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” 

och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt 

under året på olika sätt.  

 
Totalt har 134 ordinarie möten genomförts, vilket genererat att ca 2000 

deltagare varit involverade under året.               
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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. 

 

Beslutsunderlag 

1. Rapporten; ”Redovisning av samarbetsuppdraget Lokalt inflytande 2019”                            

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



  Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
 

 

  

Redovisning av samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” 
 

Lokalt inflytande - samtliga former av arbetet med nätverksgrupper inklusive uppdraget ”stöd 

till Ortsråd” samt arbetet kring utveckling av Mötesplatser 

 
 

1. Inledning 

Arbetet med de lokala nätverksgrupperna och stöd till Ortsråden påbörjades redan under 2016 i 

samband med att Stadsledningskansliet fått i uppdrag från kommunchefen att kartlägga det 

befintliga arbetet på stadsdelarna samt att ta fram ett nytt förslag på organisationsmodell, vilket 

senare även antogs av Kommunstyrelsen; ”Säker och trygg kommun” – se bilaga 1.  

I detta arbete hade representanter från stadsdelsförvaltningarna och från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen en bärande roll. Resultatet låg sedan till grund för den fortsatta planering- 

och inför uppstarten av det gemensamma arbetet i den nya organisationen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden blev inför 2017 av Kommunfullmäktige tilldelade ett särskilt 

samarbetsuppdrag avseende ”Lokalt inflytande, demokratifrågor och 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 helhetssyn 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. 

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2019 till stor del fortsatt genomföras inom 

organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under 

samverkansgrupper för lokala insatser.  

Tillsammans med pågående processer inom ”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga 

samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats gemensamt under året på olika sätt. 
 

Uppdraget kring utveckling av Mötesplatserna på områdena Hulta, Hässleholmen, Kristineberg, 

Norrby och Sjöbo har pågått parallellt under året och har kontinuerligt rapporterats till Fritids- 

och folkhälsonämnden som sedan 2017-11-07 fattat beslut om uppdragsbeskrivning med 

tillhörande riktlinjer. Delar av detta syftar till en ökad samverkan med lokala aktörer på 

respektive bostadsområde, vilket även inkluderar de utvecklingsområden som är aktuella för 

nätverksgrupperna. Därav blir Mötesplatserna en del av den lokala samverkan på ett naturligt 

sätt, både inom strukturerad samverkan men även i vardagen.  

Mer information redovisas separat under punkt 8 och 9. 
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2. Organisation, information och uppföljning 

Utifrån de tilldelade samarbetsuppdragen och de resultat från den kartläggning som 

genomfördes på stadsdelarna togs ett förslag fram på en organisation, bestående av tre separata 

delar; Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Landsbygdsutveckling-

Ortsråd, dessa beskrivs under punkt 4-6. 

 

Kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen utsågs inför 2017 till samtliga delar 

och är ansvariga för att arbetet både- drivs framåt och utvecklas på lokal nivå. Funktionen 

”Utvecklingsledare på Kvalitets- och utvecklingsenheten”, som utsetts till sammanhållande av 

arbetet ansvarar för helheten inom uppdraget.  

Tre gemensamma möten har arrangerats under året (12/2, 12/3 och 8/10) för samtliga 

kontaktpersoner inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Innehållet i dessa har uppfattats som 

positivt samt det enskilda stöd som getts utifrån kontinuerliga avstämningar inom respektive 

nätverksgrupp/område. Även positiva upplevelser har lyfts fram kring att de olika 

nätverksgrupperna fungerat som bra forum att både kunna nå ut med- samt inhämta kunskap i 

aktuella frågor som är kopplat till befintliga uppdrag inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 

Generellt har arbetet fungerat bra under året utifrån de riktlinjer som tidigare tagits fram. Olika 

utmaningar finns lokalt och behöver arbetas vidare med under kommande år.  

 

Material kring arbetet inom samtliga områden uppdateras kontinuerligt och finns bland annat 

samlat i gemensamma mappar inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, samt att det:  
 

 externt finns information om arbetet samt kontaktuppgifter på webben:  

www.boras.se/lokalsamverkan alternativt www.boras.se/ortsråd  
 

 internt finns viss information på Borås Stads intranät: 

intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan  

 

Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har presenterats och följts upp kontinuerligt under året 

vid diverse olika tillfällen och sammanhang, vilket då även har inkluderat Fritids- och folkhälso-

förvaltningens totala uppdrag inom ”Säker och trygg kommun”.  

Delar av organisationsupplägget och specifika utvecklingsfrågor har även lyfts fram på de 

gemensamma träffarna/mötena under året, inom Borås Stad: ”Säker och trygg kommun” (4/6 

och 23/10) samt ”Brottsförebyggande rådet” (24/1, 9/4, 13/9 och 27/11). 

 

De möten och aktiviteter som har genomförts under året, både centralt och lokalt har under året 

uppdaterats- och funnits samlat på ett internt mötesschema/sammanställning – se bilaga 2. 

Arbetet inom samtliga lokala ”delar/nivåer” kommer innefatta att totalt 134 möten har 

genomförts under 2019 (planeringsmöten/aktivitetsmöten är inte inräknat inom denna summa): 

- Nätverksgrupper barn och unga  48 möten 480 deltagare 

- Områdesnätverk   34 möten 454 deltagare 

- Ortsråd    30 möten 406 deltagare 

- Gemensamma träffar/temamöten  22 möten 660 deltagare  

TOTALT   134 möten  2000 deltagare  

(ej unika personer)  

http://www.boras.se/lokalsamverkan
http://www.boras.se/ortsråd
http://intranet.boras.se/organisation/samarbeten/sakerochtryggkommun/lokalsamverkan
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3. Budget 
 

Framtagen budget inför arbetet 2019. Avser kostnader utöver ordinarie verksamhetsbudget, 

finansierade genom Fritids- och folkhälsoförvaltningen, inom uppdraget ”Lokalt inflytande”.  

 

Nätverk barn och unga 10-16 år      90 000 kr 

9 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Områdesnätverk      70 000 kr 

7 grupper/områden x 10 000 kr   

Hanteras inom respektive grupp. Avser bra värdskap, studiebesök, ev. föreläsare mm. 

 

Ortsråd/Landsbygdsutveckling    100 000 kr 

4 grupper/områden med omnejd x 25 000 kr 

(Framtid Fristad, Attraktiva Toarp, Sandareds- och Viskafors intresseföreningar) 

Hanteras genom respektive kontaktperson. Avser stöd för fortsatt arbete och utveckling. 

 

Övriga medel     140 000 kr 

Ex. stöd till lokala aktiviteter och behov av gemensamma satsningar som uppkommer. 

Dessa medel ansöks särskilt om. 

   

Totalt: 400 000 kr  

 

 

 

4. Nätverk barn och unga, 10-16 år 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga nätverksgrupper barn och unga 10-16 år.  

Riktlinjerna har under 2019 reviderats i samverkan med berörda parter, vilket skett genom Brottsförebyggande 

rådet, tillhörande styrgrupp barn och unga. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” 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”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”nätverksgrupperna, barn och unga 10-16 år” syftar till att skapa en  

helhetssyn kring barn och ungdomars situation samt stärka samverkan mellan Fritid, Kultur, 

Skola, IFO/Fältgruppen och Polisen.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhet- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 
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Riktlinjer 

- Nätverkens arbete ska utgå från lokala förutsättningar och behov, med utveckling av barn 

och ungas hälsa och välmående i fokus. 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, eventuella extramöten utifrån behov. 

- Gemensam mall används i syfte att underlätta kartläggning av lokala lägesbilder, utifrån 
både- aktuell information och över tid. Detta ligger till grund för prioriteringar inom 
respektive nätverksgrupp samt inom Borås Stad som helhet. Uppföljning sker till 
Brottsförebyggandet rådet (Brå). Mer information – se bilaga 3. 

- Deltagare, begränsat: representanter från Fritid, Kultur, Skola (både kommunala- och 

privata grundskolor), IFO och Polisen (lokalt: Förskolor och ALF/Trygghetsinsatser).   

- Rektor eller biträdande rektor från respektive skola samt enhetschef eller motsvarande 

funktion från övriga parter inom respektive nätverksgrupp.  

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads externa websida. 

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga nio nätverksgrupper gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

 

Arbetet har under året varit igång inom alla nio nätverksgrupper. Inom samtliga grupper har det 

förts övergripande dialoger kring den lokala situationen för barn och unga, inom sina respektive 

områden, både framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- 

och samlats kring gemensamma fokusområden att arbeta vidare med.  

Borås Stads välfärdsbokslut (både lokal- och total statistik) har presenterats för samtliga av 

grupperna, 2017-2019. Samtliga grupper har under 2019 fått erbjudande om presentation- och 

dialog kring Borås Stads arbete med Föräldraskapsstöd, Psykisk hälsa och ANDT (alkohol, 

narkotika, doping och tobak), vilket även kommer att gälla för 2020. 

 

Boda  Brämhult, Hässleholmen, Hulta 
 

Centrum  Bergdalen, Norrmalm 
 

Dalsjöfors  Aplared, Dannike, Gånghester, Målsryd, 

Rångedala, Äspered 
 

Daltorp  Dammsvedjan, Druvefors, Göta, 

Hedvigsborg, Kristineberg, Trandared 
 

Fristad  Borgstena, Bredared, Frufällan, Sparsör 
 

Norrby  Byttorp, Hestra, Parkstaden, Tullen 
 

Sandared  Hedared, Lundaskog, Sandhult, Sjömarken 
 

Sjöbo  Alideberg, Erikslund, Tosseryd 
 

Viskafors  Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 

Svaneholm  
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Gemensamma satsningar kring ”Internet och sociala medier” har genomförts under året inom 

ett framarbetat koncept som berör hela staden (från olika delar inom FOF i nära samverkan med 

flera parter, främst GRF) där totalt 15 föreläsningar med ”Maria Dufva” genomförts för både 

elever, vårdnadshavare och personal, vilket resulterade i att ca 5000 personer medverkade. 

Denna gemensamma satsning fortsätter även under 2020, i samma omfattning men i ett något 

annorlunda upplägg. 

 

Totalt har 48 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen från deltagarna har 

generellt sett varit god och mötena har upplevts som positiva. Det finns ett stort värde att ha 

systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan berörda 

professioner både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Barn och unga har lyfts fram som ett prioriterat område med start under 2018 och sedan vidare 

under 2019. Medverkande representanter är utsedda genom berörda 

förvaltningar/verksamhetsområden inom Brottsförebyggande rådet (Borås Stad och Polisen) 

och bildar numera en så kallad ”styrgrupp över barn och ungdomsfrågor utifrån ett 

brottsförebyggande- och trygghetsskapande perspektiv”. Denna grupp avses även att bland 

annat behandla utvecklingsfrågor kopplat till styrning och ledning av de lokala 

nätverksgrupperna barn och unga. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts, för alla deltagare i samtliga nio 

nätverksgrupper samt för verksamhetschefer eller motsvarande från Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Grundskole-

förvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och 

familjeomsorgsförvaltningen, Stadsledningskansliet CKS och Polismyndigheten. Detta 

genomfördes 25/10, på Grand hotell och totalt deltog ca 90 personer. Temat var ”Hur skapar vi 

förutsättningar till goda livsvillkor för barn och unga i Borås”.  

 

Framtida utmaningar är att kvalitetssäkra arbetet i form av att fortsätta med konkreta insatser att 

gå vidare med inom respektive lokal nätverksgrupp samt att det eventuellt behövs vissa utpekade 

”huvudområden” (från t ex Brottsförebyggande rådet) som blir prioriterade uppdrag. 

Implementeringen- och resultatet av den gemensamma mallen för ”lokala lägesbilder” kommer 

att kunna ligga till grund för att strukturen på mötena blir mer likvärdig och även som underlag 

för framtida prioriteringar. 

 

Aktuella frågor kopplat till det hela staden-övergripande arbetet ”Socialt hållbart Borås”, bör 

beaktas vidare. Vid behov och-/eller möjlighet kan nätverksgrupperna med fördel involveras än 

mer i arbetet under 2020. 
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5. Områdesnätverk 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer för arbetet togs fram 

inom samtliga Områdesnätverk. 

 

Mål 

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”. 
 

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Områdesnätverken” syftar till att skapa en helhetssyn på området och 

öka samverkan mellan olika aktörer på området, både kommunala och regionala verksamheter 

samt civilsamhället.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på 

respektive område. 

 
 

Riktlinjer 

- Nätverket träffas 2-3 gånger/termin, ev. extramöten och arbetsgrupper utifrån behov. 

- Tillgängliga mötestider, anpassas utefter respektive områdes förutsättningar. 

- Deltagare: obegränsat och frivilligt deltagande.  

- Lokala utvecklingsplaner för respektive område tas fram och ligger till grund för arbetet. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Information och kontaktuppgifter (till sammankallande) om samtliga nätverksgrupper finns 

på Borås Stads hemsida.  

- En gång per år träffas deltagarna från samtliga sju Områdesnätverk gemensamt i syfte att 

utbyta erfarenheter samt följa upp- och utveckla Borås Stads gemensamma arbete. 
 

Uppdelning och erfarenheter  

 

 

 

Brämhult  Svensgärde 
 
Hulta  Sörmarken 
 
Hässleholmen  Boda 
 
Kristineberg  Göta, Hedvigsborg, Dammsvedjan, 

Druvefors 
 
Norrby  Hestra, Byttorp, Tullen, Parkstaden 
 
Sjöbo  Alideberg, Erikslund 
 
Trandared  Brotorp, Bergsäter, Bergsbo 
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Arbetet har under året varit igång inom alla sju Områdesnätverk. Samtliga grupper har diskuterat 

övergripande kring den lokala situationen inom sina respektive områden, både 

framgångsfaktorer och utmaningar. Vissa grupper har utifrån detta formulerat- och samlats kring 

gemensamma fokusområden att arbeta vidare kring. Goda exempel finns under året kring 

framtagande av både lokala utvecklingsplaner samt gemensam visionsbild för områden.  

Arbetet med ”Överenskommelsen” har fortsatt att involverats- samt presenterats inom några av 

grupperna under året. Vissa grupper har under året även haft specifika möten/träffar med vissa 

teman, där aktörer ”utifrån” varit med och presenterat information som bedömts relevant och 

efterfrågad. 

 

Totalt har 34 st. lokala möten genomförts under året. Uppslutningen på mötena har generellt 

sett varit god men varierar något mellan de olika områdena. Mötena har upplevts som positiva 

och ses som viktiga att inkludera frågor som lyfts fram från boende i områdena. Det finns ett 

stort värde att ha systematiska träffar, vilket stärker samverkan- samt minskar avståndet mellan 

samtliga aktörer både långsiktigt och kortsiktigt.  

 

Under hela året, på de flesta områdena (utöver ordinarie möten) har diverse lokala 

evenemang/aktiviteter genomförts genom Områdesnätverken, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar. Även separata möten där boende bjudits in till så kallade 

”Boendemöten/Medborgarmöten” (ingår som en del i det befintliga ”Medborgarlöftet” som är 

underskrivet av Polisen, Borås Stad och AB Bostäder) har genomförts inom vissa områden, 

medan boende på andra håll varit delaktiga inom de ordinarie mötena.  

Mer information om gemensamma aktiviteter – se punkt 7. 

 

I projektet ”Kraftsamling Sjöbo” är Områdesnätverket Sjöbo ett viktigt forum som samlar 

flertalet aktörer i området och aktuella frågor. Innehållet i det pågående-/kommande arbetet 

bygger på resultatet av olika dialoger som genomförts under året där medborgarna i området 

kunnat lämna förslag och synpunkter på olika utvecklingsområden. Projektet syftar bland annat 

till att hitta fungerande metoder där invånarna får möjlighet till delaktighet och inflytande. På 

sikt kan detta därför även fungera som ett sätt att sprida kunskap och erfarenheter till andra 

områden i Borås. 

 

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: 28/11, Borås Kongress. Totalt deltog ca 80 personer.  

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på ”områdesutveckling”. Arbetet med att respektive grupp arbetar med 

egna lokala utvecklingsplaner bör fortsätta att utvecklas samt kan konkretiseras ytterligare. 

Samhörigheten på områdena ses som en fortsatt nyckelfaktor och bör tillsammans med fokus på 

områdesutveckling även inkludera boendes perspektiv kontinuerligt i de frågor som även 

framöver drivs inom respektive Områdesnätverk. 
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6. Ortsråd – Landsbygdsutveckling 

Inför uppstarten av arbetet formulerades mål och syfte samt att riktlinjer togs fram för arbetet, 

inom samtliga Ortsråd. 

 

Mål 

Målet med de lokala ”Ortsråden” är att öka inflytandet, samhörigheten och tryggheten hos  

invånarna i Borås Stad samt ta tillvara den ideella kraft som finns i civilsamhället. 

 

Arbetet utgår ifrån visionen ”Borås 2025”, målområde 1 ”Människor möts i Borås” och målområde 

5 ”Medborgares initiativkraft gör landsbygden levande”.  

 

Syfte 

Arbetet med de lokala ”Ortsråden” syftar till att skapa en helhetssyn på området och öka  

samverkan mellan olika aktörer, både inom offentlig sektor och med civilsamhället.  

 

Syftet är också att få ett erfarenhets- och informationsutbyte om den aktuella situationen på  

respektive område. 

 

 

Stöd från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och definition av ”Ortsråd” 

Kontaktpersoner från Fritids- och folkhälsoförvaltningen är utsedda till respektive ”serviceort”, 

dvs. Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors, där ”Intresseföreningar” samordnar- och  

driver olika former av nätverk-/samverkansforum, s.k. ”Ortsråd”.  

 

Ortsrådens arbete bör även omfatta de aktuella frågor- och behov som uppkommer från 

tillhörande-/mindre orter och inte enbart vara fokuserat på ”serviceortens utveckling”. 

 

 

Riktlinjer 

- Kontaktpersonernas respektive uppdrag går att uppskatta till 10 % av en heltidstjänst, dvs. 

ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och kan anpassas efter behov. 

- Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga ”Intresseföreningarna” inom 

respektive ”serviceort”, i syfte att bevara- och utveckla de lokala samverkansforum 

(”Ortsråd”) som pågår- eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid behov 

även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.  

- Genom kontinuerliga träffar med samtliga kontaktpersoner hålls frågor aktuella och bidrar 

till ökad kunskap- och att samverkan kan stärkas mellan de olika områdena. 

- Information och kontaktuppgifter (till respektive kontaktperson) från samtliga områden 

finns på Borås Stads hemsida.  

- Nuvarande form för de lokala ”Ortsråden” ser olika ut och kan även göra så framöver. 

Fokus är att stötta det lokala arbetet inom de former som respektive ”Intresseförening” 

förespråkar. 
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- Lokala utvecklingsplaner tas fram av respektive ”Intresseförening” och kan sedan ligga till 

grund för framtida prioriteringar och satsningar, där Borås Stad medverkar vid behov. 

Genom den framtagna ”Överenskommelsen” involveras civilsamhället tydligt. 

- Fritids- och folkhälsoförvaltningen avsätter inom befintlig budget årligen 25 000 kr till 

respektive ”Intresseförening/Ortsråd”. Detta administreras via respektive 

”Intresseförening” och strävar till att möjliggöra vissa mötes- och administrationskostnader, 

genomförande av gemensamma aktiviteter etc. 

- Genom ”Leader Sjuhärad” söktes under våren 2017 projektmedel till utveckling av lands-

bygdsområden. Efter godkännandet involverades detta som en del i processen av stöd till  

”Ortsråden”, under 2018-2019. 

 

 

Uppdelning och erfarenheter 
 

 
 

Fyra gemensamma träffar har genomförts under året (4/2, 10/5, 3/9 och 26/11) tillsammans 

med Stadsledningskansliet (Strategisk samhällsplanering och Näringslivsenheten) samt 

presentation av arbetet och delaktighet på två separata möten (Sandared 29/5 och Rångedala 

6/11) för aktörer från civilsamhället; ”Lokala utvecklingsgrupper”.  

Även pågående dialoger- och träffar med Miljöförvaltningen utifrån projektet ”Hållbar 

Landsbygd Sjuhärad”.  

 

Dialog kring diverse frågor som uppkommit under året har kontinuerligt förts med ansvariga på 

olika förvaltningar. Stort fokus har varit på trafikfrågor, där det bland annat genomförts två 

separata temamöten (20/3 och 24/4) mellan Borås Stad (Fritids- och folkhälsoförvaltningen, 

Tekniska förvaltningen och Strategisk samhällsplanering) och representanter från samtliga 

Ortsråd, vilket bland annat resulterat i delaktighet kring revidering av ”Borås Stads gång och 

cykelplan”. Detta forum kommer fortsättningsvis även att innefatta kontinuerliga möten mellan 

berörda tjänstemän där dessa frågor tas upp och där Ortsråden kommer att involveras ytterligare 

under 2020. 

 

 

Dalsjöfors ”Attraktiva Toarp” 

Aplared, Dannike, Gånghester, 

Målsryd, Rångedala, Äspered  

 

Fristad   ”Framtid Fristad” 

Bredared, Borgstena, Frufällan, Sparsör 

  

Sandared  ”Sandaredsbygdens Ortsråd”  

Hedared, Lundaskog, Sandhult, 

 Sjömarken 

 

Viskafors  ”Viskaforsbygdens Ortsråd”  

Bogryd, Kinnarumma, Rydboholm, 
Seglora,  
Svaneholm 
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Totalt har 30 st. lokala möten genomförts under året. På de flesta områdena, utöver ordinarie 

möten, har diverse lokala evenemang även genomförts, t ex ”aktivitetsdagar” och 

”trygghetsvandringar” – mer information, se punkt 7. 

 

Arbetet har under året varit aktivt inom samtliga fyra serviceorter med omnejd. Inom vissa 

Ortsråd/Intresseföreningar har arbetet genomförts i nya former medan det på andra områden 

varit väl etablerat sedan tidigare. Positiva erfarenheter har lyfts fram och som bland annat avser 

att arbetet på flera områden under året har utökats till att inkludera närvarande representanter 

från flera-/närliggande områden/”mindre orter” gentemot tidigare.  

 

Tillsammans med Ortsråden har ett antal ”stormöten/dialoger” (i olika former) arrangerats 

under året på samtliga serviceorter. Vid dessa träffar har representanter från Borås Stad, både 

politiker och tjänstemän, medverkat. Detta innefattar bland annat att träffas inom modellen 

”Samrådsarena Landsbygd”, ett förslag/process som tagits fram genom Attraktiva Toarp och 

som under 2019 även börjat prövas inom fler Intresseföreningar/Ortsråd. 

 

Lokalt exempel med tidning (”Fristad runt”) har fortsatt att tagits fram två gånger per år. Detta 

kan med fördel spridas till flera Ortsråd/områden framöver. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden har under 2019 haft i specifikt uppdrag att ”utveckla 

Aktivitetsplatser/ Näridrottsplatser på mindre orter”. Uppdraget syftar till att uppmuntra: ökad 

fysisk aktivitet och rörelse, utveckla nya- eller befintliga platser för människor att mötas på, ökat 

lokalt engagemang. Inom de ordinarie uppdragen ”Lokalt inflytande” och ”stöd till Ortråden” 

ställdes frågan om idéer, tankar och förslag till Ortsråden/föreningar på berörda områden: 

serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors – med omnejd (dvs. även de mindre 

orterna inom respektive ”bygd/upptagningsområde”):  

Vad finns för pågående-/kommande tankar från era Ortsråd/respektive orter? 

- hur ser behoven och önskemålen ut på ert område/ort? 

- hur kan ni inom Ortsrådet engagera er i arbetet (planering/genomförande)? 

- vilka platser är aktuella inom ert område/ort? 

- -redovisa förslag på innehåll och uppskattade kostnader 

Utifrån inkomna förslag samt pågående arbete har detta resulterat i beslut om kommande 

satsningar på olika sorters aktivitetsplatser i områdena Sjömarken, Dalsjöfors, Målsryd, 

Rydboholm och Sparsör. Möjligheten till liknande satsningar/process förespråkas även 2020. 

 

Arbetet med ”Överenskommelsen” har involverats på gemensamma träffar med Ortsråden.  

Under året har även en gemensam träff genomförts (tillsammans med stormöte/årsmöte för 

Överenskommelsen), för alla deltagare i samtliga sju grupper samt från diverse 

samverkansaktörer inom civilsamhället: 28/11 på Borås Kongress. Totalt deltog ca 80 personer.  

 

Arbetet har fortgått utifrån de befintliga projektmedel som under 2017 beviljades genom Leader 

Sjuhärad och Jordbruksverket. Detta har gällt 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2 miljoner 

kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala 

utvecklingsfrågor som de förespråkar. Detta stöd har genererat dubbel omfattning gentemot vad 
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som varit möjligt att bedriva med befintliga resurser. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har 

finansierat halva kostnaden inom befintlig budget.  

Under 2018-2019 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, 

som avsett möjlighet för dem att få ersättning á 10 % av en tjänst som arbetar med lokala 

utvecklingsfrågor (fokus utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader. 

Projektet redovisas separat utifrån framtagna indikatorer-, som även uppvisats för berörda 

Intresseföreningar/Ortsråd. Under året har detta konkretiserats ytterligare, både internt inom 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen och även med andra parter inom Borås Stad.  

Under 2020 fortsätter detta arbetet med ytterligare dialoger, tillsammans med berörda parter. 

 

Framtida utmaningar är ett generellt behov av att arbeta ännu mer- och konkret med aktuella-/ 

lokala frågor med fokus på lokal utveckling. Som ett steg i detta arbete har önskemål uttryckts 

om stöd vid framtagande av lokala utvecklingsplaner. Detta har erbjudits vid lokala sammanhang 

under året samt att det även kan erbjudas framöver, vid behov. Oavsett så bör arbetet med att 

respektive grupp arbetar med egna lokala utvecklingsplaner fortsätta att utvecklas, vilket även 

delar av projektet genom Leader Sjuhärad syftat till.  

 

 

7. Lokala aktiviteter och evenemang 

Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året, både utifrån egna initiativ 

och på inrådan från t ex Brottsförebyggande rådet och från Fritids- och folkhälsonämnden.  

 

Aktivitetsdagar 

Ses som positiva och konkreta former för lokal samverkan inom arbetet för Områdesnätverken 

och Ortsråden, där området och invånarna är i fokus.  

 

Genomförda aktivitetsdagar under 2019, genom Områdesnätverken:  

- Brämhult 6/4   - Norrby, 31/8 

- Kristineberg 4/5   - Sjöbo, 7/9 

- Trandared, 18/5   - Göta, 21/9 

- Hulta, 25/5    

- Hässleholmen, 31/5-2/6   

 

Även stöd och deltagande (i viss mån) från Borås Stad/Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 

följande områden, genom respektive Ortsråd: 
 

- Fristad, 25/5    - Sandared, 7/9 

- Dalsjöfors, 15/9 

 

Planering pågår kring kommande Aktivitetsdagar under 2020. Dessa kommer att genomföras på 

liknande sätt/omfattning men med målsättning att även inkludera området Viskafors samt ev. 

ytterligare områden. 
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Medborgarmöten 

Andra forum för delaktighet och inflytande är bland annat olika former av dialoger med 

medborgare inom Borås Stad. Ett upparbetat forum för detta ingår som en del av gällande 

medborgarlöfte mellan Polisen, Borås Stad och AB Bostäder. Detta innebär att minst fyra 

informationstillfällen till medborgare ska genomföras, för att öka tilliten och förtroendet för 

Polisen och Borås Stad hos medborgarna.  

 

Medborgarmötena (även kallade ”boendemöten”) är öppna och alla är välkomna att delta.  

Målgruppen är främst medborgarna i respektive bostadsområde, men mötena är även till för 

lokala verksamheter och civilsamhället. De genomförs genom respektive Områdesnätverk med 

utgångspunkt från den berörda Mötesplatsen (FOF) i det aktuella området. Mötena ska ha fokus 

på utveckling av området. 

 

Områden och datum under 2019:  

Hulta   15/4 och 23/9    

Norrby   23/4 och 23/10 

Hässleholmen   25/4 och 27/11 
 

Områden (ej del av Medborgarlöfte) 

Kristineberg  19/3 

Sjöbo   ”oktober/november” – våren 2020 

 

 

Trygghetsvandringar 

Syftar till att skapa en känsla för sitt område, att värna om det och trivas i det. Det ger möjlighet 

till dialog mellan verksamma aktörer och de som bor i området, vilket ger medborgarna 

möjlighet att påverka sin omgivande miljö och vi får möjlighet att ta del av vad de boende tycker. 

 

Även konkret och bra exempel på samverkan enligt modellen ”Säker och trygg kommun” 

(mellan samverkansgrupperna ”Trygga utemiljöer och Lokal samverkan”).  

 

Har genomförts under 2019 enligt framtagna riktlinjer i Borås Stad. FOF ansvarar för 

samordningen av arbetet, vilket sker tillsammans med TEK, LFF, SBF och CKS, i samverkan 

med Områdesnätverken- alt. Ortsråden, på följande områden: 

- Fristad 19/9 

- Sjöbo 3/10 

- Viskafors 17/10 
 

Trygghetsvandringar kommer att genomföras på andra-/nya bostadsområden 2020. Var- och när 

prioriteras efter behov och önskemål, genom Brottsförebyggande rådet (Brå). 

 

Trygghetsronder kan komma att genomföras mer regelbundet (1-2 gånger per år och område), 

med fokus på de bostadsområden där behoven anses vara störst (primärt Hulta/Hässleholmen 

och Norrby). Detta bör i första hand genomföras utifrån de aktuella lägesbilder som tas fram 

inom arbetet med EST och ska inte förväxligas med Trygghetsvandringar.  

CKS/FOF/ALF, AB Bostäder och Polisen ansvarar för att detta genomförs – i samverkan med berörda.  
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8. Mötesplatser 

Inom denna punkt beskrivs både omfattning och beslutade inriktningar avseende de 

mötesplatser som ingår i Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. En närmare 

beskrivning avseende utvecklingsområden, se punkt 9. 

 

Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden, avser följande verksamheter; 

Mötesplats Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Hässlehuset och Mötesplats Hulta.         

       

Uppdraget 

Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. 

Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och 

jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från: 

- Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt 

- 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 

- Mötesplatsen verksamhet är också anpassade för att tillgodose barns behov och rättigheter 

- Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara befolkningens sammansättning avse-

ende exempelvis ålder, kön, bakgrund 

- Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad 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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Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna 

För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social mötesplats,  

(2) ”motor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3) medborgarservice, finns det 

gemensamma delar som behöver tas i beaktande.  

Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även underlätta för olika målgrupper 

att besöka mötesplatsen och på så sätt främja mötet mellan människor.  

 

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 arbetar och verkar 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. 

 

Aktuellt under 2019 

Följande områden lyfts särskilt fram under verksamhetsåret 2019: 

- Arbetet fortsätter med förverkligande av den uppdragsbeskrivning som Fritids- och 
folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. En fördjupning inom uppdragsområdet 
”Medborgarservice” har påbörjats och kommer att fortsätta under 2020. 

- Fortsatt utveckling av samverkansmodeller/överenskommelser mellan FOF och andra 
förvaltningar, t ex Kulturförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen, Förskoleförvaltningen och 
Vård- och äldreförvaltningen.  

- Mötesplatserna är en viktig arena för det lokala inflytande- och demokratiarbetet på 

stadsdelarna. Ett led i detta är ytterligare fördjupning inom uppdragsområdet ”Motor för 

verksamhetsöverskridande samverkan”. Fokus ligger på att främja en väl fungerande 

samverkan mellan flera parter, både inom den offentliga sektorn och med civilsamhället. 
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- Besökstrender avseende våra Mötesplatser är positiv med ett snitt på följande antal besök 

per månad på: Hässlehuset 2660 besök, Norrbyhuset 1560 besök, Hulta 600 besök. 

Kristinebergs upplägg är annorlunda med anledning av samverkan med FF, VÄF och KUF, därför förs 

ingen statistik på jämförbart sätt. Då Mötesplats Sjöbo haft stängt under hösten finns bara tillgängliga 

statistik under del av året, men siffrorna är likvärdiga med Hulta. 
 

Siffrorna visar att tillgängligheten i såväl ändamålsenliga lokaler, personalresurser som ett 

brett samverkansupplägg ökar attraktionsvärdet och därmed möjligheten för staden att nå ut 

till invånarna. Mötesplatsernas värde handlar mycket om att det är ”neutrala” arenor som på 

frivillighetens grund möter besökarna. För att kvalitetssäkra mötesplatsen krävs en god 

grundnivå avseende bemanning men också en adekvat kompetensnivå hos medarbetarna. 

 

 

 

9. Utvecklingsområden 2020 

Följande utvecklingsområden har under året lyfts fram och kommer ligga till grund för delar av 

arbetet 2020: 
 

Kontinuitet och flexibilitet 

Vara fortsatt tålmodiga i arbetet, men även flexibla till anpassningar som kan tänkas uppkomma. 

Ha en fortsatt nära dialog med berörda förvaltningar och samverkanspartners kring 

gemensamma utmaningar och möjligheter utifrån uppdragets mål och syfte. 

Sträva efter en hög- och kontinuerlig närvaro på samtliga möten och säkerställa att rätt frågor 

ges utrymme samt att möten/evenemang genomförs i positiv anda och med utveckling i fokus.  

 

 

Kommunikation 

Fortsatt utveckla fungerande kommunikationssätt och att förmedla pågående- samt kommande 

arbeten på ett än mer tydligt sätt. Detta bör ske både inom Borås Stad, till invånarna och till 

samarbetspartners. Med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningens kommunikatör samt från 

Stadsledningskansliets kommunikationsavdelning kan arbetet utvecklas ytterligare på olika sätt. 
 

”Minska avståndet mellan centrala och lokala frågor”; ett fortsatt viktigt utvecklingsområde som 

även kräver en samsyn och viljeinriktning inom många delar av Borås Stad – att involvera lokala 

aktörer i aktuella frågor. Deltagande funktion från Fritids- och folkhälsoförvaltningen kan inom 

t ex ”Planarbetsgrupper” och ”Teknisk samordning” ha som rutin att bevaka dessa frågor på ett 

tydligt sätt. 

  

 

Lokala utvecklingsplaner 

Målsättning att några konkreta fokus-/utvecklingsområden revideras- eller tas fram inom 

samtliga Nätverksgrupper barn och unga, Områdesnätverk och Ortsråd.  

Detta är till viss del redan ett pågående arbete men bör tydliggöras ytterligare och kan då ligga till 

grund för ännu flera- och positiva områden att förbättra. Mallar- och visst metodstöd är 

framtaget och kan användas vid behov. 
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Projekt Leader Sjuhärad – Landsbygdsutveckling/Ortsråd 

Det ekonomiska stöd som ges inom projektform från Leader Sjuhärad har under 2018-2019 

möjliggjort att personella resurser från Fritids- och folkhälsoförvaltningen som stöttat Ortsråden 

har kunnat fördubblas. Under 2020 föreslås arbetet att fortsätta i jämförbar omfattning, då 

Fritids- och folkhälsonämnden beviljats ett extra anslag i budget á 400 tkr. Inriktningen är att 

dessa medel ska användas till att stärka samverkan ytterligare med samtliga fyra Ortsråd 

(serviceorter med omnejd) och på ett liknande sätt enligt de avtal som är tecknade med 

Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, vilka motsvarar ersättning á 10 % av tjänst samt vissa 

administrativa kostnader.  
 

Arbetet inom projektet har genomförts som en naturlig del i nära samverkan med berörda 

Ortsråd kring de indikationer som är framtagna inom projektet (dessa redovisas separat till 

Leader Sjuhärad och till Jordbruksverket), både internt inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

men även i samverkan inom Borås Stad och med civilsamhället.  
 

Ett nytt styrdokument inom Borås Stad med fokus på ”Landsbygdsutveckling” föreslås att tas 
fram under 2020. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer i så fall att ha en samordnande 
roll i detta arbete, vilket ska involvera flertalet förvaltningar/avdelningar inom Borås Stad samt 
Ortsråden. Kommunstyrelsen förväntas därefter att ansvara för uppföljning av detta 
styrdokument/program.  
 
 

Prioriterade områden – genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och  

Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST”  

Säkerställa att pågående- och kommande arbetet både ”går i linje” och processas inom befintliga 

samverkansgrupper. Det lokala arbetet kan integreras ännu mer med det centrala arbetet för att 

nå ökad effekt. Detta bör även fungera åt båda håll, oavsett nivåer och nätverksgruppernas 

arbete bör ses som viktiga- delar/forum att involvera på de områden som är aktuella. 
 

Samverkansöverenskommelsen och Medborgarlöftet utger prioriterade områden som är 

framtagna genom Brottsförebyggande rådet (Brå). Detta är ett långsiktigt arbete och föreslås 

fortsätta även under 2020, med t ex:  

- Förbättra samverkan kring barn och unga 

- Kritiska datum 

- Trygga offentliga miljöer 

- Kraftsamla där behoven är som störst 

- Drogförebyggande- och Våldspreventivt arbete: gemensamma strategier 

 

 

Överenskommelsen 

Fortsätta att stärka samarbetet med civilsamhället, inom både- befintliga Områdesnätverk och 

Ortsråd. Vid behov använda ”Överenskommelsen” som grund för nya samarbeten.  

Hitta bra- och fungerande vägar, både inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås Stad 

samt kommunicera i befintligt ”Samråd för Överenskommelsen”. 
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Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

Fortsatt arbete med förverkligande av den uppdragsbeskrivning för Mötesplatserna som Fritids- 

och folkhälsonämnden beslutade om 2017-11-07. Bland annat genom fördjupningar inom 

uppdragsområdena ”Medborgarservice” och ”Motor för verksamhetsöverskridande samverkan”.  
 

Fortsatt belysa Mötesplatsernas betydelse för Borås Stads lokala trygghets, inflytande- och 

demokratiarbetet i stadsdelarna. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden antog 2018-11-05, ”Program för Öppen ungdomsverksamhet i 

Borås Stad”. Den öppna ungdomsverksamheten är samlingsbegreppet för verksamheten på 

fritidsgårdar och det främjande arbetet för barn och unga, med fokus i åldrarna 10-18 år. 

Verksamheten ska vara tillgänglig för alla barn och unga i Borås och med folkhälsa som grund 

genomsyras av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.  

Verksamheten ska utgå från tre inriktningar: ”Mötesplatser för unga”, ”Ungas aktörskap” och 

”Samverkan med civilsamhället”.  
 

Inriktningen ”Samverkan med civilsamhället” anger att verksamheten ska ske i samverkan med 

civilsamhället för att skapa ökad tillgänglighet och mervärde tillsammans med- och för unga. 

Detta omfattar bland annat samverkan med olika aktörer i närområdet, t ex föreningar, 

studieförbund samt med övriga förvaltningar och myndigheter.  

Samverkan innebär ett utökat ansvar för organiserade spontanaktiviteter på aktivitetsplatser i 

området och att verksamheten ska vara drivande- och delaktiga i nätverksgrupper (t ex 

Nätverksgrupper barn och unga 10-16 år, Områdesnätverk och Ortsråd) samt att tillsammans 

utveckla- och genomföra fler aktiviteter för unga i Borås, utifrån önskemål och behov. 

 

Omfattningen avseende öppettiderna inom den öppna ungdomsverksamheten är till stor del 

avhängt av hur mycket samverkan verksamheten kan ha med grundskolan gällande köp av 

fritidsledartjänster, dvs. ju mindre fritidsledartimmar skolan köper desto färre öppettimmar inom 

den öppna ungdomsverksamheten. 

 

 

Utvärdering 

Samverkan kan bidra till att resurser nyttjas bättre, mer effektivt och utifrån de uppdrag och den 

målsättning som politiken önskar. Det kan emellanåt dock uppfattas svårt att veta hur resultatet 

blir. Detta eftersom samarbetsuppdraget till viss del är svårt att utvärdera/mäta då det har stor 

”frihet” samt till viss del bygger på frivillig samverkan.    
 

Fritids-och folkhälsoförvaltningen avser att under 2020 arbeta vidare med en strategi för hur 

olika uppdrag/arbete kan följas upp tydligare och att samarbetsuppdraget Lokalt inflytande ingår 

som en del i den verksamhetsplan som tagits fram för hela förvaltningens arbete.  

 

 

Budget 

Inriktning för ”Lokalt inflytande – budget 2020” bör vara Social hållbarhet. Inom detta inryms 

jämställdhet och tillgänglighet samt att riktade insatser bidrar till jämlik hälsa. Detta bör ses som 

ett övergripande tankesätt och kan vara en uttalad ”profilering” utifrån gemensamt ansvar, för 
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de satsningar som görs inom Kvalitets- och utvecklingsenheten. Det kan även bidra till en 

tydligare inriktning med medborgarfokus, utifrån hur Fritids- och folkhälsoförvaltningen som 

helhet än mer kan fördela gemensamma resurser.  

 

Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där de lokala 

kontaktpersonerna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen både ska känna förtroende och 

ansvar.  
 

Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per område, 

både inom den avsatta budgeten per nätverksgrupp/ortsråd samt med övriga medel. Insatsens 

omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt sammanhang och ett 

långsiktigt perspektiv.   
 

Gemensamma ”prioriterande insatser”, kan ske utifrån följande förslag på ny uppdelning. Detta 

kan med fördel påbörjas under 2020, med berörda verksamhetsområden inom Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen. 

- Klusterbudget FOF – 1: Lokalt inflytande – Folkhälsoarbete (lokalt) – Mötesplatser 

- Klusterbudget FOF – 2: Lokalt inflytande – Brottsförebyggande – Drogförebyggande  

Inom detta spår kan ev. även Föräldraskapsstöd vara en fortsatt del vid särskilda satsningar, t ex 

föreläsningar kring aktuella teman, där behov uppkommit inom lokala nätverksgrupper. 

- Klusterbudget FOF – 3: Lokalt inflytande – Överenskommelsen 

Inom detta spår kan ev. även delar av de kommande ”föreningsbidragen med social inriktning” inrymmas. 

 

 

2019-12-05, sammanfattat av: 

 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

Marie-Louise Bengtsson  

Verksamhetschef, Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet 

 

Mikael Andersson  

Utvecklingsledare, Kvalitets- och utvecklingsenheten, Lokalt inflytande   
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Bilaga 1 –  Organisationsmodell ”Säker och trygg kommun” 
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Bilaga 2 – Mötesschema lokala nätverk 2019 
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 Bilaga 3 – Mall, lokala nätverksgrupper barn och unga 
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Budget 2020:2 för Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2020:2 och 

översända denna till Kommunstyrelsen.           

 

Sammanfattning  

Den budgetram som finns till förfogande för 2020 uppgår till 258 950 tkr. 

Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 215 300 tkr och bidragsramen 

43 650 tkr. Fritidsramen är förstärkt med 5 400 tkr i jämförelse med budget 

2020:1. En tillfällig förstärkning på 5 000 tkr för genomförandet av SM-veckan 

vinter 2021 och 400 tkr för stöd till ortsråden. Budgetramarna inkluderar även 

ett tilldelat effektivitetskrav på 1 000 tkr för fritidsramen och 215 tkr för 

bidragsramen.   

Investeringsbudgeten uppgår till 14 730 tkr. 

Fullmäktige fastslår ett antal prioriterade områden att arbeta vidare med eller att 

samverka kring. Dessa specificeras närmare i Borås Stads budget för 2020. 

Ytterligare två nya uppdrag för uppföljning är specificerade. Utredning av en ny 

mötesplats på Göta och förstudie kring lokalisering av en ny ishall med 

möjlighet till alternativ driftsform.                
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Ärendet i sin helhet 

Fritidsramen 

Bakgrund 

För att få en budget i balans begärdes en kompensation för nedanstående delar 

i budget 2020:1; 

 5 000 tkr för att genomförandet av SM-veckan vinter 2021 

 600 tkr, 1,0 årsarbetare till Mötesplatserna 

 500 tkr som kompensation för ökade kapitalkostnader 

 400 tkr för stöd till Ortsråden 

Totalt: 6 500 tkr. 

Utöver uppräkning enligt beslutade budgetförutsättningar för 2020, 

personalkostnader 2,7 % och övriga kostnader 1,8 %, så tilldelades nämnden en 

förstärkt ram på 550 tkr utifrån volymförändringar inom 

fritidsgårdsverksamheten. Fritidsramen förstärktes med ytterligare 800 tkr 

utifrån en budgetjustering mellan Fritids- och folkhälsonämnden och 

Kulturnämnden som en konsekvens av fördelning av utökade hyreskostnader 

för Hässlehuset. 

Nämnden tilldelades också ett effektivitetskrav på 1 000 tkr.  

Reviderade förutsättningar 

Efter beslut i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige tilldelas nämnden 

en förstärkning på totalt 5 400 tkr. En tillfällig förstärkning på 5 000 tkr för 

genomförandet av SM-veckan vinter 2021 och 400 tkr för stöd till Ortsråden. 

Fritidsramen för 2020 blir därmed 215 300 tkr. 

Anpassningar i budget för att klara effektivitetskrav 

För att få en budgetram i balans finns ett stort behov av anpassningar och 

effektiviseringar inom nämndens alla verksamhetsområden. Flera åtgärder har 

redan vidtagits men alla ger dock inte full effekt 2020. Bland annat har 

lokalkontrakten för Sundholmen, Viskafors Bowlinghall och Kransmossen 

sagts upp. Besparingen kopplat till nya kontorslokaler skjuts på framtiden, dock 

kvarstår den tidigare beräknade besparingen för 2020 inom administrationen. 

Den tilldelade förstärkningen kopplat till volymförändringar inom 

fritidsgårdsverksamheten hålls inne och nuvarande städavtal inom 

badverksamheten sägs upp. Utöver detta finns mer eller mindre 

anpassningskrav inom alla verksamhetsområden. De anpassningar som görs är 

en konsekvens av tilldelat effektiviseringskrav men också beroende av att 

kostnaderna inom flera områden beräknas öka mer än den tilldelade 

budgetuppräkningen för övriga kostnader, exempelvis kapitalkostnaderna för 

genomförda investeringar och externa hyreskostnader. Trots flera åtgärder når 

vi i inte ända fram och därför finns i nuläget ingen avsatt buffert. 
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Förvaltningen kommer dock på nämndmötet i februari eller som senast mars 
2020 redovisa förslag på anpassningar, för nämnden att fatta beslut om, 
motsvarande en buffert på 1 % 

Sociala investeringsprojekt 

Det sociala investeringsprojektet en Kommun fri från våld kommer att fortsätta 

2020 och kvarstående medel kan nyttjas även detta år. Kvarstående medel 

beräknas i nuläget till ca 1 400 tkr. Kostnaderna särredovisas i löpande 

uppföljningar, precis som föregående år, och förväntas kompenseras vid årets 

slut genom en bokslutsjustering.  

Bidragsramen 

Bidragsramen är oförändrad i jämförelse med 2020:1. Ramen inkluderar en 

effektivisering på 215 tkr.  

Budgetramen för 2020 är 43 650 tkr.   

Investeringsbudget 

För 2020 tilldelas nämnden en investeringsbudget på totalt 14 730 tkr, årliga 

anslag 7 530 tkr och investeringar som löper under flera år 7 200 tkr. Beviljade 

investeringsprojekt specificeras i bilagd rapport under rubrik 6. Eventuella 

kvarstående medel från 2019 kompletteras i investeringsbudgeten efter bokslut 

2019.  

Därutöver avsätts 19 700 tkr som avser ny idrottshall i Fristad, upprustning av 

idrottsanläggning och omklädningsrum på Sjöbovallen samt en 

tillgänglighetsanpassad utvändig hiss i Fristadhallen. Investeringsmedel finns 

avsatta i Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget. 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag 

Kommunfullmäktige fastslår att följande ska gälla för nämndens verksamhet: 

 Anställda i upphandlade verksamheter ska ha arbetsvillkor jämförbara 

med anställda i Borås Stad. 

 Nämnden ska göra sin del i att garantera att elever med fullständiga 

betyg inom barn- och omsorgsprogrammet eller diplom inom vård- och 

omsorgsprogrammet får provanställning. 

 Arbetet mot sexuella trakasserier och övergrepp ska ingå i arbetet med 

Säker och trygg förening. 

 Arbetslivsnämnden ska samordna stadens arbete mot hedersrelaterat 

våld och förtryck. Nämnden ska vara behjälplig och delta i detta arbete. 

 Metoderna inom projektet en Kommun fri från våld ska implementeras 

i nämndens ordinarie verksamhet. 
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 Ambitionen för att utveckla Bodavallen, Bodaskolan och 

omkringliggande område ska fullföljas i samverkan med 

Lokalförsörjningsförvaltningen och Grundskolenämnden. 

 De samverkande parterna ska ta fram ett ekonomiskt realistiskt förslag 

till omvandling av torgmiljön samt tillskapa en mötesplats, där alla goda 

krafter kan samverka med utgångspunkt utifrån projektet ”Kraftsamling 

Sjöbo”. 

 Ortsråden ska fortsätta utvecklas. 

 Nämnden ska arbeta med ett rättighetsbaserat arbetssätt i enlighet med 

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. 

Nya uppdrag 2020 

 En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. 

 Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering av ny ishall och 

möjlighet till alternativ driftsform prövas. 

 

Beslutsunderlag 

1. Budget 2020-2, Fritids- och folkhälsonämnden                             

 

Samverkan 

Samverkan har skett med berörda fackliga organisationer, Vision och 

Kommunal. För det ytterligare anpassningskravet på 1 % ska en ny samverkan 

ske innan beslut i nämnd. 

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
 

 

 

Budget 2020:2 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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1 Inledning 

Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Med grunduppdraget som plattform arbetar vi vidare med de mål och uppdrag som 
Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på 
tillgänglighet i alla dess former, ett målmedvetet jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet. 

Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat storstilade arrangemang och 
tävlingar på nationell och internationell nivå. Sommaren 2019 var ungdomar, ledare, anhöriga och 
funktionärer från 48 länder representerade i Borås. Junior EM i friidrott avgjordes på anrika Ryavallen. 
Borås fick betyget 9 på en tiogradig skala av det europeiska friidrottsförbundet, vilket får betecknas som 
ett succéarrangemang. IK Ymer var huvudaktör för tävlingarna i nära samverkan med Borås Stad och 
Svenska Friidrottsförbundet. Många volontärer hjälpte till och möjliggjorde arrangemanget. Till 
Ryavallen kom 13 686 besökare, varav 7 862 köpte biljetter. Tävlingarna resulterade i 17 
mästerskapsrekord och 183 personliga rekord. 

Stora idrottsevenemang är hårdvaluta för landets städer och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora 
evenemang och Borås står sig bra i den konkurrensen. 

Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett utvecklingsarbete har startat med 
Norrbyhuset och Hässlehuset som bra föredöme. Målsättningen är att mötesplatserna på Sjöbo, Hulta 
och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i 
arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av 
närområdet. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla 
goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i 
kommunen. 

En omfattande bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts och ett nytt förslag till mer jämlikt 
och sammansatt stöd ska nu beslutas av Kommunfullmäktige. Målsättningen är att det nya stödet ska 
börja gälla från årsskiftet 2020. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", fortsätter genom många 
olika aktiviteter, bland annat så följer vi upp fördelningen av det ekonomiska stödet och hur tillgången 
till halltider ser ut mellan flickor och pojkar samt hur representationen i styrelser fungerar i praktiken. 

Borås Stad är certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker stadens identitet. 
Vi arbetar med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att 
staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, trygghetsskapande och 
brottsförebyggande insatser. Det strategiska arbetet, samverkan inom Borås Stads olika nämnder, Polis 
samt Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden, sker under paraplyet en Säker och Trygg kommun. 

Var annat år producerar Fritids- och folkhälsonämnden ett välfärdsbokslut som mäter den sociala 
hållbarheten i Borås. Den utmaningen Borås Stad står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 
befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Arbetet för en ökad social hållbarhet kan inte längre 
fokusera på "lika för alla", utan måste istället fokusera på att göra skillnad, att se människors olika 
behov och förutsättningar. Välfärdsbokslutet har fått ett "genombrott" under 2019, då vi märker ett 
betydligt större intresse i samtliga nämnder och förvaltningar. För Fritids- och folkhälsonämnden ligger 
resultatet i välfärdsbokslutet till grund för de satsningar vi gör i vår drifts- och investeringsbudget. 
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2  Omvärldsanalys 

 
Agenda 2030 som antogs av FN 2015 har 17 mål för hållbar utveckling. De syftar till att utrota 
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och jämlika 
livsvillkor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är 
integrerade med varandra och odelbara vilket betyder att de påverkar varandra och inte kan ses som 17 
enskilda mål. Genom stöd i Agenda 2030 har vi goda möjligheter att arbeta vidare mot ett socialt 
hållbart Borås, där målområdena 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 16 är vägledande och Vision 2025 ett lokalt 
styrdokument att utgå ifrån. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag är att ta ansvar för det 
övergripande folkhälsoarbetet genom att följa utvecklingen och föreslå åtgärder som främjar en jämlik, 
jämställd och god hälsa. 

Det finns väl belagt i forskning att ju mer jämlikt ett samhälle är när det gäller ekonomiska 
förutsättningar, utbildning, möjligheter till sjukvård, bra bostäder med mera, desto bättre mår 
människorna. Både de som har det allra sämst och allra bäst, mår bättre i ett samhälle med små 
skillnader i livsvillkor. Utmaningen Borås står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika 
befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Genom att mäta förändringar i hälsa mellan kön, 
geografiska områden och i olika åldersgrupper har vi möjligheter att planera insatser som förbättrar 
boråsarnas livsvillkor. 

Under 2019 påbörjades arbetet för ett Socialt hållbart Borås. Arbetet leds av Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden i bred samverkan med åtta andra nämnder. Arbetet kommer inledningsvis 
att fokusera på familjecentrerat arbete, att stärka det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) och 
tydligare styrning, ledning och samordning för det förebyggande och främjande arbetet. Fritids- och 
folkhälsonämnden medverkar i arbetet med kunskaper om analys, sociala bestämningsfaktorer för hälsa 
och befolkningens livsvillkor. 

Mot bakgrund av ovanstående kan Fritids- och folkhälsonämnden, genom sitt ansvarsområde, skapa 
förutsättningar för ett jämlikt samhälle genom bland annat; ett rörligt och tillgängligt friluftsliv, en 
öppen ungdomsverksamhet för alla barn- och ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala 
och tillgängliga arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva och jämställda, 
att tillsammans med Grundskolan lyckas med simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta 
tillitsbaserat med vårt civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst tillsammans 
med föreningar för att utveckla evenemangsstaden Borås. 
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3 Indikatorer och uppdrag 

3.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi 
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och 
stärker självkänslan. 

3.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

En ny mötesplats i stadsdelen Göta ska utredas. Initialt kommer en kartläggning av området Göta 
genomföras där statistiskt faktaunderlag och 
erfarenheter från verksamheterna ska tas tillvara. 
Kartläggningen görs för att säkerställa 
medborgarfokuset och ge ett kunskapsunderlag 
kring vilka behov som finns i området. Efter 
kartläggningen ska berörda förvaltningar involveras 
för att utreda möjliga driftsformer och kostnader för 
en mötesplats. 

Förstudie ska genomföras när det gäller lokalisering 
av ny ishall och möjlighet till alternativ driftsform 
prövas. 

Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen, 
strategisk samhällsplanering samt 
Samhällsbyggnadsförvaltningen utreds olika platser 
att förlägga en ny ishall på. Målsättningen är att 
arbetet ska vara färdigt senast maj månads utgång, 
där förutsättningen är att vi antingen hittar en 
ändamålsenlig lokal, eller en tomt att bygga på. Ett 
arbete pågår också tillsammans med berörda 
föreningar att utreda ett alternativ med en 
annorlunda driftsform. 

3.1.2 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att 
genomföra SM-veckan vinter 2021 i samverkan 
med Borås TME och berörda nämnder. 

Ett arbete har påbörjats för att planera och 
genomföra den tredje SM-veckan i Borås. 
Evenemanget kräver en bred samverkan med i 
första hand Borås TME och andra berörda 
nämnder. 
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3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

Verksamhetens indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Simkunnighet 84% 90% 91% 92% 

Utveckling av idrottsskolan 26% 30% 20% 32% 40% 

Simkunnighet 

Så nås målet för indikatorn 

Eleverna ska kunna simma 25 meter innan de går ur tredje klass. 
Vår målsättning är att 90 % av eleverna ska klara detta på de två terminer som Borås Stad har som 
obligatorisk simundervisning. De resterande 10 % av eleverna hoppas vi ska lyckas nå målsättning 
genom att delta i de extra lektioner som erbjuds. 

Utveckling av idrottsskolan 

Så nås målet för indikatorn 

Idrottsskolan är ett treårigt program för barn i år 1-3. I år 1 får barnen lära sig motorik, koordination 
och leka till olika övningar. I år 2-3 provar de 14 olika idrotter. Målet är att Idrottsskolan ska vara 
tillgänglig och utbredd i hela kommunen. Ett ökat fokus ska finnas på "socialt" utsatta områden, enligt 
definitionen i vårt Välfärdsbokslut samt på landsbygden - här har Idrottsskolan haft svårt att starta upp 
nya grupper. Ett utökat uppdrag för Idrottsskolan är att nå nya målgrupper, exempel på det är 
människor med funktionsvariationer. Idrottsskolan är ganska konstant i sin nuvarande form. För att nå 
målvärdet krävs bibehållen uppslutning i redan etablerade områden samt förstärkta insatser i ovan 
nämnda sociala områden. 

3.3 Ekonomi och egen organisation 

Kommunfullmäktiges 
indikatorer 

Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Senaste 

utfall 2019 
Målvärde 

2020 
Målvärde 

2025 

Andel sjukfrånvaro av 
ordinarie arbetstid, %. 

7,6 6,8 8,4 6,8 5 

Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13,1 14 13,7 13 12 

Andel anställda som nyttjar 
Borås Stads 
friskvårdsbidrag, % 

40 43 50 
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för 2020-års budget är en sjukfrånvaro på 6,8 %. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för 
sjukfrånvaro och att den ska fortsätta minska efterföljande år. Detta med stöd av det centrala projekt 
som kallas "Frisk organisation" med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet 
rehabärenden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har högst 
andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa men även med medarbetarare som varit 
borta från verksamheten under lång tid och behöver hitta nya vägar för att komma tillbaka till 
arbetsmarknaden. Att arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar bland annat om att organisera arbetet 
så att chefer och medarbetare kan behålla en god hälsa. 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Så nås målet för indikatorn 

Målvärdet för andelen timavlönade är 13 årsarbetare under 2020. Förvaltningen använder kontinuerligt 
timavlönade vid behov i verksamheter där det inte går att ersätta med ordinarie medarbetare på grund 
av verksamhets-och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra 
anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en 
timavlönad. 

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, % 

Så nås målet för indikatorn 

I det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmuntras medarbetarna på APT (arbetsplatsträffar), vid 
medarbetarsamtal och i andra sammanhang, att ta ansvar för sin egen hälsa samt får information om 
friskvårdsbidraget och hur det kan nyttjas. Merkraft och lokala hälsoinspiratörer är självklara aktörer för 
att ge tips på hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt en resurs för att öka användandet av 
friskvårdsbidraget. 

3.3.1 Nämnd 

Uppdrag Så genomförs uppdraget 

Fritids- och folkhälsonämnden ska förstärka arbetet 
med digitalisering genom en inventering av 
befintliga digitala tjänster, samt se över behovet 
utifrån sitt verksamhetsområde och 
medborgarperspektivet. 

Arbetet kommer drivas av Kvalitet- och 
utvecklingsenheten som i samarbete med 
verksamheterna genomför en inventering av 
befintliga digitala tjänster. inventeringen kommer 
fokusera på medborgarnas behov och på vilket sätt 
verksamheten kan blir mer tillgänglig för 
medborgarna genom digitalisering. 
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4 Nämndens verksamhet  

4.1 Fritidsramen 

4.2 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 62 119 58 833 61 584 61 584 0 

Kostnader -271 069 -278 458 -270 454 -276 884 -6 430 

Buffert -360 0 -1 050 0 1 050 

Nettokostnader -209 310 -219 625 -209 920 -215 300 -5 380 

Kommunbidrag 209 310 209 310 209 920 215 300 5 380 

Resultat 0 -10 315 0 0 0 

Ackumulerat resultat 343 343 343 343 0 

Nettoinvesteringar -20 700 -20 700 -17 030 -14 730 2 300 

Prognos 2019 per november månad (förtydligas ytterligare i 10-dagars per november) 

Förväntade bokslutsjusteringar 2019: 

 Badenheten - 5 000 tkr (osäker prognos) 
 Kraftsamling Sjöbo - 1 000 tkr (socialt investeringsprojekt) 
 En kommun fri från våld - 1 300 tkr (socialt investeringsprojekt) 

Totalt: 7 300 tkr 

Förhoppning om återföring av moms som bokförs 2019 

 1 573 tkr  

Justerat prognostiserat underskott (inkluderat bokslutsjusteringar och återföring av moms) = 

- 1 442 tkr. 

4.3 Nämndens uppgift 

Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande 
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och 
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet. 

Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som; 

- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som 
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa, 

- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklusive 
Simonsland. 
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- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av 
folkhälsoarbetet, 

- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara 
för kommunens koloniverksamhet 

- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område 
och stimulera det arbete som de bedriver, 

- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens 
anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet, 

- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för 
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att 
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar, 

- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social 
donationsfond Borås Samfond III. 

I arbetet med ett socialt hållbart Borås kommer Fritids- och folkhälsonämnden att spela en viktig roll 
tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för samordningen av arbetet. 

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser 

Inriktningen för arbetet med lokalt inflytande 2020 ska gå i linje med stadens satsning på social 
hållbarhet. Målsättningen är att samverkan på området ska bidra till ökad jämställdhet och tillgänglighet 
samt att riktade insatser bidrar till en mer jämlik hälsa. Verksamheten har en tydlig inriktning av 
medborgarfokus. Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per 
område. Insatsernas omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt 
sammanhang och ett långsiktigt perspektiv. 

Inom området lokalt inflytande är 20 grupperingar verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 
10-16 år, sju områdesnätverk samt fyra ortsråd. I de olika grupperingarna samverkar flera förvaltningar 
tillsammans med polis, region, bostadsbolag samt de idéburna organisationerna med flera. 
Grupperingarna nätverkar enligt geografiska indelningar för att möta de lokala behov som finns på 
respektive område. 

Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där nätverken själva ansvarar för sin 
tilldelade budget. Gemensamma ”prioriterande insatser” ska ske i nära samverkan med förvaltningens 
övriga arbete. 

Projektmedel har beviljats medel av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket  kompletterade 
Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden”.  Satsningen har syftat till att 
stärka landsbygdsutvecklingen och ta tillvara på den ideella kraft som finns i civilsamhället. Under 2018-
2019 har ortsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag där de 
själva får ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor. Enligt beslut i 
kommunfullmäktige ska detta arbete fortsätta utan externa medel från och med 2020. Vilket bidrar till 
att kunna möta upp civilsamhällets önskemål om långsiktig samordning och dialog mellan kommun och 
föreningsliv/företag. 

En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna 
får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att 
Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. Ska vi klara vårt 
uppdrag så är en "stark" bemanning en förutsättning, där välutbildad personal förstår och har insikt i de 
speciella utmaningar platserna har. Idag samverkar vi med Arbetslivsnämnden kring personal med 
arbetsmarknadsåtgärder, vilket i sig är bra, men det går inte att bygga en Mötesplats med enbart 
korttidsanställd personal utan kontinuitet. Av den anledningen kommer nämnden att äska om en 1,0 
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årsarbetare per år till varje Mötesplats (5 st) under de kommande fem åren. 

  

4.4 Ekonomiska förutsättningar 

I budget 2018 och 2019 tilldelades Kulturnämnden extra budgetmedel för ”Mötesplats Hässleholmen” 
(1 500 tkr+ 600 tkr) för ökade hyreskostnader. Hyreskostnaderna har fördelats mellan fyra 
verksamhetsområden, Mötesplats, Fritidsgård, Kulturskola och Bibliotek. En fördelning av lokalyta har 
meddelats Lokalförsörjningsförvaltningen. Denna fördelning innebär ökade hyreskostnader för de 
verksamheter som ligger under Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. Totalt har 800 tkr 
ramjusteras mellan de båda nämnderna i budget 2020. 

En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna 
får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att 
Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. Av den anledningen 
kommer nämnden att äska om 600 tkr, motsvarande 1,0 årsarbetare, till varje Mötesplats (5 st) under de 
kommande fem åren. Start 2020 med 1,0 årsarbetare. Efter beslut i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige tilldelas inga extra medel 2020 för detta. 

Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket 
innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter 
avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt 
evenemang. Borås Stad behöver avsätta 5 000 tkr i driftbudgeten för att säkerställa genomförandet. En 
tillfällig förstärkning på 5 000 tkr har tilldelats nämnden för 2020 för att kunna genomföra SM-
veckan vinter 2021. 

Investeringarna på Borås Arena, benämnt 2.0, kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritids- 
och folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har startat och planeras 
vara färdiga till säsongsstarten 2020. Vissa åtgärder kommer att direktavskrivas, vilket innebär en högre 
belastning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som genomförs, så 
kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en redovisning av de kommande 
hyreskostnaderna. I nuläget kommer kostnaderna särredovisas i kommande uppföljningar. 

Projektmedel har beviljats av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket har kompletterat 
Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden”. Under 2018-2019 har 
ortsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag där de själva får 
ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor (10% av tjänst samt administrativa tillägg). 
Två av fyra ortsråd har arbetat på detta sätt medan de övriga två har fått motsvarande stöd från 
förvaltningen. Målsättningen är att detta arbete ska kunna utvecklas vidare efter projekttiden. En 
förutsättning för detta är en hållbar finansiering av arbetet, vilket inte inryms inom Fritids- och 
folkhälsonämndens nuvarande budget. Detta skulle bidra till att kunna möta upp civilsamhällets 
önskemål om samordning och dialog mellan kommun och föreningsliv/företag, vilket även stärker 
områdenas utveckling. Önskemål om en eventuell förlängning/fortsatt ekonomiskt stöd efter projektets 
slut har framförts muntligt från samtliga fyra områden. Extra medel på 400 tkr har tilldelat 
nämnden för att tillgodose de fyra "ortsråden" och permanenta stödet. 

Kapitalkostnaderna ökar med 3 100 tkr mellan 2019 till 2020, av dessa begär vi kompensation för 
motsvarande 500 tkr som avser satsningen på junior EM i friidrott. Övriga kapitalkostnader är 
medräknade i driftsbudgeten för 2020. Om kompensationen beviljas läggs summan i vår buffert. Inga 
extra medel tilldelas nämnden under 2020 för de utökade kapitalkostnader som genereras 
utifrån gjorda investeringar. 

Summa 6 500 tkr är ambitionshöjningar samt konsekvenser av redan fattade beslut; 
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- 5 000 tkr för genomförandet av SM-veckan vinter 2021 - Tillfälligt utökat nämndbidrag. 

- 600 tkr 1,0 årsarbetare till Mötesplatserna - Ingen förstärkning. 

- 500 tkr som kompensation för ökade kapitalkostnader - Ingen förstärkning. 

- 400 tkr stöd till Ortsråden - utökat nämndbidrag. 

Nämnden tilldelas ytterligare 5 400 tkr under 2020 i jämförelse med budget 2020:1. 

Den beslutade Fritidsramen för 2020 blir därmed 215 300 tkr. 

Det är en stram budget för verksamhetsåret 2020. Samtliga enheter kommer att behöva göra 
anpassningar inom sitt verksamhetsområde för att kunna göra rätt prioriteringar utifrån de medel som 
finns tillgängliga. 

Förvaltningen kommer att redovisa effektiviseringar motsvarande den buffert på 1% som 
Kommunfullmäktige har beslutat om. Arbetet kommer att redovisas och behandlas på 
nämndens sammanträde i februari alternativt mars 2020. 

  

  

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet 

Fritids- och folkhälsonämndens arbete med jämställdhet grundar sig i de nationella 
jämställdhetspolitiska målen, vilka även Borås Stads program för jämställdhetsintegrering grundar sig 
på. Fritids- och folkhälsonämnden arbetar efter sin lokala handlingsplan för jämställdhetsintegrering 
2018-2020: 

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

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

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

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

våldsprevention med genusförändrande ansats. 
 Handledning av enheter inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet i 

våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats. 

Målsättningarna beskrivna i planen är till stor del uppfyllda, 2020 kommer arbetet följas upp och 
analyseras. Förutom målsättningarna innehåller planen även verksamhetens behov av insatser, åtgärder 
och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget). 

Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet 
i en verksamhet. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och 
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett 
bakgrund och identitet. 

Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig 
aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett konkret exempel på verksamhet 
som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att 
synliggöra skillnader i livsvillkor mellan bland annat kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel 
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och skapa satsningar för att minska skillnader mellan grupper. Ett annat exempel är arbetet med 
våldsprevention inom den öppna ungdomsverksamheten, vilket har blivit ett viktigt verktyg för 
jämställdhet. 

Ytterligare en viktig satsning som har påbörjats är att utbilda all personal i ett normkritiskt 
förhållningssätt och bemötande utifrån förvaltningens uppdrag. Detta ses som en förutsättning för att 
medarbetarna ska kunna arbeta ur ett rättighetsperspektiv. För att utveckla våra beslutsprocesser så att 
bland annat jämställdhetsperspektivet införlivas, kommer förvaltningens arbete med analys förstärkas 
det kommande året. Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund vilket även lyfter 
in jämställdhetsfrågorna i ett bredare perspektiv, tillsammans andra frågor som syftar till att säkerställa 
medborgarnas mänskliga rättigheter. 
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4.5 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Fritids- och 
folkhälsonämnden 

     

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -1 359 -1 509 -1 398 -1 398 0 

Nettokostnad -1 359 -1 509 -1 398 -1 398 0 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkt 0 -69 0 0 0 

Kostnad -12 598 -12 329 -12 188 -12 188 0 

Nettokostnad -12 598 -12 398 -12 188 -12 188 0 

Överenskommelsen      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -407 -357 -382 -382 0 

Nettokostnad -407 -357 -382 -382 0 

Evenemang      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -6 710 -7 210 -2 727 -7 727 -5 000 

Nettokostnad -6 710 -7 210 -2 727 -7 727 -5 000 

Mötesplatser/förebyg
gande arbete 

     

Intäkt 1 780 4 200 1 780 1 780 0 

Kostnad -19 020 -22 015 -20 064 -20 108 -44 

Nettokostnad -17 240 -17 815 -18 284 -18 328 -44 

Fritidsgårdsverksam
het 

     

Intäkt 7 493 9 000 7 493 7 493 0 

Kostnad -42 537 -43 344 -43 751 -43 388 363 

Nettokostnad -35 044 -34 344 -36 258 -35 895 363 

Badresor/barnkoloni      

Intäkt 183 360 183 183 0 

Kostnad -2 846 -3 023 -2 908 -2 908 0 

Nettokostnad -2 663 -2 663 -2 725 -2 725 0 

Folkhälsa      

Intäkt 4 792 4 920 3 058 3 058 0 

Kostnad -7 272 -8 400 -6 253 -6 192 61 

Nettokostnad -2 480 -3 480 -3 195 -3 134 61 

Träffpunkt 
Simonsland 

     

Intäkt 1 849 2 000 1 849 1 849 0 
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Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Kostnad -10 216 -10 267 -10 165 -10 165 0 

Nettokostnad -8 367 -8 267 -8 316 -8 316 0 

Anläggningsenheten      

Intäkt 21 969 19 969 21 968 21 968 0 

Kostnad -114 889 -115 389 -116 524 -118 334 -1 810 

Nettokostnad -92 920 -95 420 -94 556 -96 366 -1 810 

Badenheten      

Intäkt 24 053 18 453 25 253 25 253 0 

Kostnad -53 215 -54 615 -54 094 -54 094 0 

Nettokostnad -29 162 -36 162 -28 841 -28 841 0 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -360 0 -1 050 0 1 050 

Nettokostnad -360 0 -1 050 0 1 050 

Totalt      

Intäkt 62 119 58 833 61 584 61 584 0 

Kostnad -271 429 -278 458 -271 504 -276 884 -5 380 

Nettokostnad -209 310 -219 625 -209 920 -215 300 -5 380 

4.5.1 Förändring i budget 2020:2 jämfört med budget 2020:1 

För att få en budgetram i balans finns ett stort behov av anpassningar och effektiviseringar inom 
nämndens alla verksamhetsområden. Flera åtgärder har redan vidtagits men alla ger dock inte full effekt 
2020. Bland annat har lokalkontrakten för Sundholmen, Viskafors Bowlinghall och Kransmossen sagts 
upp. Besparingen kopplat till nya kontorslokaler skjuts på framtiden, dock kvarstår den tidigare 
beräknade besparingen för 2020 inom administrationen. Den tilldelade förstärkningen kopplat till 
volymförändringar inom fritidsgårdsverksamheten hålls inne och nuvarande städavtal inom 
badverksamheten sägs upp. Utöver detta finns mer eller mindre anpassningskrav inom alla 
verksamhetsområden. De anpassningar som görs är en konsekvens av tilldelat effektiviseringskrav men 
också beroende av att kostnaderna inom flera områden beräknas öka mer än den tilldelade 
budgetuppräkningen för övriga kostnader, exempelvis kapitalkostnaderna för genomförda investeringar 
och externa hyreskostnader. Trots flera åtgärder når vi i inte ända fram och därför finns i nuläget ingen 
avsatt buffert. 

Förvaltningen kommer dock på nämndmötet i februari alternativt mars 2020 redovisa förslag på 
anpassningar, för nämnden att fatta beslut om, motsvarande en buffert på 1 %. 
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4.5.2 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

HR- och ekonomikluster 

I "klusterhuset" samlokaliseras de administrativa funktionerna inom områdena ekonomi, HR, IT och 
nämndadministration. Professionerna stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa 
verksamheten inom både Fritids-och folkhälsonämnden samt Kulturnämnden. Det kan exempelvis 
handla om: 

 Förbereda och administrera beslutsunderlag inom klustrets ansvarsområde, till 
förvaltningsledning och nämnd.  

 Samordna ekonomiska och personaladministrativa rapporter och däri analysera resultat och 
utfall av olika slag. 

 Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs inom klustrets ansvarsområde. 
 Samordna och förbättra administrativa processer och flöden. 
 Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och chefer i olika frågor. 

Under 2020 kommer klustret fortsätta arbetet med att förbättra olika rutiner och processer för att än 
mer underlätta vardagen för de vi finns till för. I arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) kommer 
en översyn göras inom verksamhetssystemet Booking samt dokumentation inom området som rör 
nuvarande kassasystem. En genomgång av arbetet görs årligen tillsammans med dataskyddsombuden 
och det som kommer fram i samband med översynen blir prioriterade delar i det framtida arbetet. 
Under året kommer arbetet med att ta fram en förvaltningsmodell, för de system som vi är 
tjänsteförvaltare för, påbörjas. Förvaltningsmodellen blir gemensam för Kulturnämnden och Fritids- 
och folkhälsonämnden. Detta är ett arbete samordnas från centralt håll. 

Inom ekonomiområdet fortsätter arbetet med att skapa bra rutiner för autogirohanteringen samt 
administrationen kopplat till förvaltningens avräkningskonto. En ambition är att kunna erbjuda 
kontinuerliga utbildningstillfällen för de som hanterar fakturor och har ett särskilt ansvar för en enhets 
kassaredovisning.  Under 2020 finns även en ambition att utveckla förvaltningens arbete kopplat till det 
kommunövergripande analysverktyget som identifierar inköp kopplat till ramavtal. 

  

Kvalitet- och utvecklingsenheten 

Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar för att samordna och driva förvaltningsövergripande 
samarbetsuppdrag- och utvecklingsarbete, samt för förvaltningens kvalitets- och 
kommunikationsarbete. Enheten ansvarar för folkhälsoarbetet, lokalt inflytande, överenskommelsen, 
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och Borås rent och snyggt. Arbetet ska vara 
kunskapsbaserat, långsiktigt och strukturerat. 

Genom ökad samverkan inom förvaltningen och med andra förvaltningar vill enheten främja 
delaktighet och utveckling. Inom ramen för tillitsresan ska analysarbetet stärkas och förbättras, med 
avsikt att skapa bättre underlag för prioriteringar och ett mer medvetet och strukturerat arbete. 

Under 2020 fortgår arbetet med att utbilda all personal inom mänskliga rättigheter och ett normkritiskt 
förhållningssätt, med särskilt fokus på ökad tillgänglighet och jämställdhet. Syftet är att alla anställda på 
förvaltningen ska öka kunskapen om rättighetsbaserat arbete utifrån förvaltningens uppdrag, för att 
medvetet kunna arbeta för en jämlik hälsa. 

Inom kommunikationsarbetet ska de De Idéburna ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom 
flera olika kanaler. Ett annat viktigt arbete 2020 är att förbättra den kognitiva och fysiska 
tillgängligheten, i verksamheter och på anläggningar, spår och leder som förvaltningen ansvarar för. 
Dessa satsningar är ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund och syftar till att säkerställa 
medborgarnas rättigheter. 
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4.5.3 Överenskommelsen 

Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer i Borås ska kunna 
utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla 
välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund och åtaganden som 
skall råda för att vi skall lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den gemensamma utmaningen. 

I enighet med Överenskommelsen kommer staden även fortsatt stå för organisatoriska resurser för De 
idéburna, motsvarande en 40% tjänst. Denna person håller ihop, skapar förutsättningar och driver 
arbetet med Överenskommelsen tillsammans med kommunens processledare. 

Analys av verksamheten  

Arbetet inom ramen för Överenskommelsen ska bygga på engagemang och  behov från både 
kommunen och civilsamhället. Det finns ett fortsatt behov av att sprida information om 
Överenskommelsen och goda samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de kommunala 
och idéburnas verksamheter samt att ge bättre förutsättningar att mötas. 

Ambitionshöjande åtgärder 

För att Överenskommelsen skall bli långsiktig behöver arbete med att få in Överenskommelsen i 
stadens ordinarie struktur fortsätta. Överenskommelsen och Fritids- och folkhälsonämndens andra 
uppdrag kring lokalt inflytande ska förstärka varandra. Organisationen med områdesnätverk och 
ortsråd är några av de forum där parterna möts och kan prata och realisera samverkan i praktiken. 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska, utifrån civilsamhällets behov, anordna fler träffar mellan 
kommunala och De idéburna för att skapa tillfällen att mötas och lära av varandra. 

Ett sätt att mäta antal strukturerade samarbeten mellan Borås Stad och civilsamhället är genom IOP 
(idéburet offentligt partnerskap), vilka förvaltningen har som ambition att öka i antal under 2020. 

4.5.4 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Efter att ha avslutat ett succéfyllt Junior EM i friidrott, så har återigen Borås levererat på högsta nivå. 
48 länder med drygt 1 500 atleter, med tillkommande ledare, funktionärer och volontärer har trivts 
tillsammans under en dryg vecka. Ett av de största praktiska demokratiprojekten vi någonsin har arbetat 
med. 183 personliga rekord slogs under de fyra tävlingsdagarna, det vittnar om en högkvalitativ arena, 
bra boende och mat samt övrig service som fungerat på ett utmärkt sätt. Samverkan med det lokala 
föreningslivet i allmänhet och med IK Ymer i synnerhet var en förutsättning för att lyckas med 
arrangemanget. 

Under de sex senaste åren har evenemangsstaden Borås arrangerat stora prestigefyllda 
idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-vecka 2014, världens största 
orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer och herrar under 2016, samt 
ytterligare en succéfylld SM-vecka för andra gången 2017. Att målmedvetet söka och arrangera stora 
tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Fritids- och folkhälsonämnden och 
Borås TME är Borås Stads ansvariga nämnd och bolag för organisationen och genomförandet av de 
olika idrottsevenemangen. Servicekontoret har varit till stor hjälp i samtliga arrangemang och fungerat 
som en flexibel och kreativ samarbetspartner. 

Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och 
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och 
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är 
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen. 
Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och 
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uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna vidareutvecklas. 

Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora 
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så 
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att 
arrangemanget ska ge 8-10 kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter, 
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och 
SM-veckorna nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110 
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna 
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet. 

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till 
exempel, Borås Horse show, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-, 
dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang. 

Ambitionshöjande åtgärder 

Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln mellan den 1-
7 februari, vilket innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har 
SM-veckan vinter avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett 
högkvalitativt evenemang. 

  

4.5.5 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten  

Främjande och förebyggande arbete 

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

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

Mötesplatser 

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

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

Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för 
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande 
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika 
uppdragens innehåll pågår. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att 
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande 
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta 
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal och service är Civilsamhället och 
dess olika delar en viktig resurs i detta arbete. 
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Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden 
utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en 
ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena. 

Norrbyhuset och Hässlehuset 

I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från 
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande 
arbetssättet är resurseffektivt. Ett liknande utvecklingsarbete har en tid pågått på Hässleholmen och i 
september 2019 invigdes ett nybyggt/nyrenoverat hus som inrymmer mötesplats, öppen 
ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Planer finns på en liknande utveckling av ett 
samlokaliserat, generationsövergripande arbete även på Sjöbo och Hulta. 

Brygghuset 

Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus 
är också fortsatt på att stärka Brygghusets verksamhet som en viktig arena för unga vuxna i Borås inom 
den öppna ungdomsverksamheten. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men 
också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans. En ökad samverkan med 
kulturföreningen Tåget ska under 2020 eftersträvas. 

Internationellt arbete 

Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt 
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och 
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans 
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer, 
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk. 

I Borås finns för närvarande tio ungdomar, fördelade på fem olika enheter, från Europa med 
volontäruppdrag, ESC ( European Solidarity Corps). Mottagandet av volontärer är en verksamhet som 
successivt planeras fortsätta att öka. En annan del av det internationella arbetet är ungdomsutbyten. 
Antalet ungdomar och personal från Borås som medverkat i utbyten och konferenser och som i olika 
sammanhang representerat Borås och Sverige ökar. 

En kommun fri från våld 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger 
på samverkan mellan flera förvaltningar. I dagsläget Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och 
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och civilsamhället. 

Från 2017 har Fritids- och folkhälsonämnden ansvar för projektet som gör våldspreventionsinsatser 
med fyra kommunala förvaltningar (FoF, IFO, ALF, Social Omsorg) och ca åtta 
civilsamhällesorganisationer. Insatserna görs utifrån tre fokusområden: 1) Boendetrygghet, 2) Ungas 
delaktighet, 3) Invånarnas fritid. Avsikten är att ungefärligen täcka områden som en invånare i Borås 
möter i sin vardag. 

Grunden till projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, 
är framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför 
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och 
barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna 
och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla 
strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa 
komponenter; alltså samverkan plus WHOs tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om 
sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera 
åskådaren, är kärnan i projektet. 

Sedan hösten 2017 så har 14 grundutbildningar i våldsprevention genomförts i Borås, med drygt 20 
deltagare på varje, bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet 
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genomgått grundutbildning. Som steg II efter grundutbildning erbjuds sedan hösten 2018 
fördjupningsutbildningar, sex fördjupningsutbildningar har erbjudits sedan hösten 2018. 

För att säkerställa den våldspreventiva kunskapen i staden efter projektets slut har en riktad utbildning 
med fokus på att kunna utbilda, driva och processleda det våldspreventiva arbetet i sina respektive 
verksamheter och organisationer tagits fram. Utbildningen är en heldag och riktar sig till chefer, 
samordnare och andra nyckelpersoner i både kommunal verksamhet och i civilsamhällesorganisationer. 
Utbildningen lär bland annat ut verktyg för planering och uppföljning av våldspreventivt arbete, 
motivations strategier, samt strategier för att hantera motstånd. Fram till halvårsskiftet 2019 har tre 
utbildningar genomförts med totalt 70 deltagare. 

Utöver dessa relativt öppna utbildningar så finns också behov i olika verksamheter som kräver 
skräddarsydda upplägg. Exempel på detta är utbildningen i januari 2019 för SISU:s konsulenter i 
Sjuhärad som fick ett utbildningsupplägg med våldsprevention utifrån idrottssammanhang, en 
utbildning i februari 2019 på Borås folkhögskola med inriktning på våldsprevention i bostadsområden 
och flerfamiljshus och utbildningen som görs för bad-enheten i juni 2019 med inriktning på 
våldsprevention i simhallar och badhus. 

Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med Borås Stads 
projekt ”en kommun fri från våld”. 

Såhär skriver Länsstyrelsen om samarbetet med projektet, 25/4 2019: 

Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med utvecklingsledarna och Borås 
Stads projekt ”en kommun fri från våld”.  

Samverkan med Borås och en kommun fri från våld har varit mycket värdefull för Länsstyrelsens utveckling av det 
våldspreventiva arbetet i Västra Götalands län. Tillsammans med utvecklingsledarna har Länsstyrelsen anordnat olika 
kunskapshöjande insatser inom området (om universell våldsprevention, genusförändrande ansats, åskådarperspektivet, 
våldspyramidens förklaringsmodell) exempelvis konferenser och nätverksträffar för kommuner och stadsdelar som arbetar 
med våldsprevention. Vi har erbjudit stöd till enskilda kommuner och stadsdelar för att utveckla det våldspreventiva 
arbetet på lokal nivå. Utvecklingsledarna i Borås får många förfrågningar från stadsdelar och kommuner i hela landet 
som är intresserade av utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Borås. Goda exempel på metoder, arbetssätt och 
verktyg som har tagits fram inom projektet har spridits till övriga kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län. 
Borås projekt driver våldspreventivt arbete genom ett strukturerat och metodiskt arbetssätt utifrån en hela-kommunen 
ansats. Det som är unikt med Borås är att de har lyckats med en sektorsövergripande samordning av relevanta 
samhällsaktörer på olika nivåer. Utvecklingsledarnas analys av vilka aktörer som är relevanta utifrån en hela-
kommunen ansats har lett till att projektet samverkar med flera olika förvaltningar och många olika aktörer från 
civilsamhället. Denna utgångspunkt är helt avgörande för om en kommun ska lyckas med sitt våldspreventiva arbete. För 
att kunna påvisa vilka resultat projektet har lett till är det viktigt att fortsätta utveckla och implementera det 
våldspreventiva arbetet i ordinarie verksamhet. En spridning av framgångsfaktorer och erfarenheter från Borås projekt är 
värdefullt för kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län och hela landet. Främjande av utvecklingen av det 
våldsförebyggande arbetet ligger i linje med Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag och regeringens nationella strategi att 
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor. 

Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektet har under 2018 fokuserat på 
civilsamhället och förvaltningarnas personal och verksamheter. 

Som projekt avslutas "En kommun fri från våld" 2020. Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt 
att det våldspreventiva arbetet med projektets inriktning och evidensbaserade metoder kommer att 
fortgå inom nämndens ansvarsområde avseende verksamheter som mötesplatser och öppen 
ungdomsverksamhet och i samverkan med civilsamhället. 

Den kompetensnivå och det renommé som Borås Stad arbetat upp gällande våldspreventivt arbete 
genom utveckling av metoder, struktur och organisering har rönt stor uppmärksamhet både nationellt 
och internationellt. Fritids- och folkhälsonämnden ser därför med tillförsikt fram mot en fortsatt dialog 
inom Staden om hur arbetet kan fortleva  för ett social hållbart Borås. 
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Ambitionshöjande åtgärder 

Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt 
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av 
grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och 
äldrenämnden kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen. 

Genom projektet "En kommun fri från våld" har Borås Stad byggt upp kvalificerad kompetens inom 
det våldspreventiva arbetet. Dessa kunskaper och erfarenheter är en viktig del att ta vara på i det arbete 
som staden planerar för "ett socialt hållbart Borås". 

  

  

4.5.6 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamheten 

Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är 
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, 
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och 
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers 
vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett 
systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention. Ett väl utvecklat internationellt arbete med både europeiska volontärer på plats i 
verksamheten och olika internationella utbyten för såväl ungdomar som personal är också en del av 
verksamheten. 

Huvudmålgrupp för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar i 10-18 årsåldern. 

Under 2018 fastställdes ett inriktningsdokument för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med 
framtagandet av det nya inriktningsdokumentet kartlades också de olika samverkansformerna med 
civilsamhället. Löpande utveckling av nya samarbetsformer ingår som en del av verksamhetens 
organisering. 

Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt betonar ungdomars 
delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Grunden för verksamheten och dess 
utveckling utgår från universell prevention. 

Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför 
gårdens fyra väggar i såväl egen regi som i samverkan med andra parter blir allt viktigare. 
Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet, 
delaktighet och jämställdhet. Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som 
bygger på en positiv människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. Uppdraget 
för fritidsledarna inom verksamheten är "Att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på 
ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande." 

För närvarande finns det 11 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar på: 
Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult 
och Trandö. Nämnden lämnar också bidrag i olika omfattning till verksamheter som drivs av Mariedals 
IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och 
Parasportcenter. Dessutom bedrivs öppen ungdomsverksamhet i samarbete i Borås Fältrittklubb. 

Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad 
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår 
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på 
gruppnivå som värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med 
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samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och 
fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på 
fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför 
specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster 
påverkar också förutsättningar för den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid. 
Verksamheten ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan. 

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

Den Öppna ungdomsverksamheten har mellan åren 2016-2019 varit Borås Stads mottagare av de 
statsbidrag som syftar till att barn i åldrarna 6-15 år ska ha tillgång till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. 
Detta har inneburit att verksamheten förstärkts så att aktiviteter har varit tillgängliga under hela 
sommarlovet på fem områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo och Kristineberg. 
Verksamhet har också i mindre omfattning bedrivits i de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, 
Viskafors och Sandared . För 2019 uppgick stadsbidraget till 1 534 tkr. För närvarande är det oklart om 
statsbidrag kommer gå att rekvirera under 2020, utan statsbidrag begränsas sommarverksamheten 
betydligt. 

Anpassning-nivåjustering 

Under 2017-2019 har verksamheten på fritidsgårdarna fått minska antalet öppettimmar för att hålla sig 
inom given ekonomisk ram. För att säkerställa uppdrag och kvalitet kan en förändring/minskning av 
antalet enheter alternativt minskning av antalet öppettimmar även fortsättningsvis bli nödvändig. 
Omfattningen av samverkan med övriga kommunala verksamheter som grundskoleförvaltningen 
påverkar också tillgänglighetsnivån gällande öppettider för den öppna ungdomsverksamheten. 

Ombyggnationen av lokalerna på Hässleholmen, vilket också inneburit ett fördjupat uppdrag, kommer 
att innebära behov av extra inköp av möbler, teknisk utrustning etc. Detta är en engångskostnad som ej 
är möjlig att klara inom ram, av den anledningen söker förvaltningen ett årligt investeringsanslag till 
samtliga fritidsgårdar och Mötesplatser. 

Om statsbidrag för sommarverksamhet ej kommer att gå att rekvirera 2020 begränsas verksamheten 
under sommaren betydligt. Den nivå med tillgängliga aktiviteter under hela sommarlovet på fem 
områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg och viss verksamhet i de fyra 
serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandared kommer ej gå att upprätthålla. 

  

  

4.5.7 Badresor/barnkoloni 

Analys av verksamheten 

Badresor 

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

Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund 
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas 
ha samma omfattning under 2020 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer 
än budgetramen samt att avtalet gällande de bussar som hämtar och lämnar barnen blivit dyrare än 
uppräknad ram. 
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Barnkolonin 

Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa 
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av 
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet 
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2019 ansökte 157 barn om plats. Verksamheten 
planeras ha samma omfattning under 2020 med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än 
budgetramen. 

  

  

4.5.8 Folkhälsa 

En god hälsa är en mänsklig rättighet. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan 
olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå 
har generellt en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i 
medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och 
män. Det nationella målet för folkhälsa är att  skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i 
hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. 

Strukturella bestämningsfaktorer och vardagslivets villkor utgör tillsammans de sociala 
bestämningsfaktorerna för hälsa och är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan och inom 
länder. 

 
Hälsans bestämningsfaktorer består dels av levnadsvanor och av livsvillkor. I denna bild 
(Östgötamodellen) skildras de samhälleliga förutsättningar utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet, 
vidare till samhällsarenor såsom boende, närmiljö, fritid, kultur, skola/utbildning, arbete/försörjning, 
hälso- och sjukvård och omsorg. De individuella bestämningsfaktorerna handlar om allt från 
socioekonomisk situation, livsstil och socialt sammanhang till tilltro, tillit, hopp och framtidstro. Därtill 
kommer individens kön, ålder och arv. 

Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är ett 
grundläggande behov hos individer och grupper. Det motsatta innebär att man känner maktlöshet, 
utanförskap kan uppstå och tilliten kan minska. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön, 
etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder. 

Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker 
stadens identitet. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella 
Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt för att förbättra befolkningens hälsa och 
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välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och jämlikhet i centrum för fysisk och social 
planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket ECAD (European Cities Against Drugs) är 
Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv narkotikapolitik. 

Skillnaderna i hälsa mellan invånarna i Borås är stora. För att skapa bättre förutsättningar för en jämlik 
hälsa är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån välfärdsbokslutets 
resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt inflytande, delaktighet och 
demokratifrågor. Under 2020 kommer det lokala folkhälsoarbetet synliggöras ytterligare genom lokala 
utvecklingsplaner. 

Välfärdsbokslut 

Under 2020 kommer resultatet från välfärdsbokslutet spridas genom olika kanaler med två syften, dels 
för att höja kunskapen om den ojämlika hälsan generellt och dels för att höja kunskapen hos stadens 
medarbetar om hur den ojämlika hälsan påverkar invånarna. 

Det finns behov av att köpa in ytterligare och lite "vassare" statistik från SCB, för att möta upp 
satsningen "Ett socialt hållbart Borås", där välfärdsbokslutet utgör grunden för kunskap och 
prioriteringar. Statistiken behöver anpassas till stadens geografiska avgränsningar och det saknas 
relevant statistik för bland annat målgruppen äldre. 

Drogförebyggande arbete (ANDT) 

Det drogpolitiska programmet löper ut 2020 och eftersom ett nationellt program är under arbete  avser 
förvaltningen att vänta in det innan ett nytt program för staden tas fram. 

Under 2020 kommer det drogförebyggande arbetet att fokusera på upprättandet av 
policy/handlingsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, stärka arbetet kring kritiska 
datum mellan berörda förvaltningar och polisen samt stärka samverkan med elevhälsan. 

Under 2019 genomfördes CAN-undersökningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultatet 
ligger till grund för vilka skolor eller områden som har störst behov av att utveckla det 
drogförebyggande arbetet framöver. 

Arbetet med Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö fortsätter att utvecklas. 

Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete 

Enligt trygghetsmätningen som genomfördes 2019 varierar den upplevda tryggheten beroende på i 
vilket område man bor vilket ligger till grund för kommande satsningar. EST, effektiv samordning för 
trygghet, ska utvecklas till att omfatta området Norrby samt inkludera fler berörda aktörer i arbetet, 
främst individ- och familjeomsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen. 

Samverkan för arbetet med barn och unga behöver stärkas och inom ramen för det brottsförebyggande 
rådet samverkar berörda förvaltningar för att skapa tydligare struktur och riktade uppdrag till nätverken 
kring barn och unga. Här ingår även samverkan för barn och unga i riskzon, såsom SSPF (samverkan 
mellan skola, socialtjänst, polis och fritid). 

Föräldraskapsstöd  

Stadens organisation med fackförvaltningar har inneburit utmaningar för genomförandet av 
handlingsplanen för föräldraskapsstöd. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret 
men arbetet behöver inkludera fler förvaltningar för att säkerställa att rätt insatser görs för rätt 
målgrupp. Under 2020 ska föräldraskapsstödet säkerställas i samråd med berörda förvaltningar, främst 
Förskoleförvaltningen, Grundskoleförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och 
Individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett gemensamt arbete ska initieras för att utveckla ett 
attraktivt föräldraskapsstöd och en hållbar struktur för att genomföra det. 

Kraftsamling Sjöbo 

Årsskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo. Det handlar om en 
förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend 
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samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. En förvaltningsövergripande projektgrupp har under 2019 
arbetat fram en handlingsplan som genomförs 2019-2020 och följs upp i styrgruppen för Kraftsamling 
Sjöbo i årsskiftet 2020/2021. 

Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas i december 2020. En plan för hur projektet ska fasas ut tas fram 
under hösten 2020. 

Under 2019 har en process kring byggnation av ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg tagit form. Under 
2020 fortsätter Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturturnämnden,  AB Bostäder och Hemgården sitt 
arbete med att utveckla ett Sjöbohus i samma anda som Hässlehuset. 

Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samarbete med Tekniska förvaltningen utvecklat 
en plan för upprustning av Sjöbo Torg. Upprustningen beräknas pågå under våren 2019 till våren 2020. 

En del i satsningen med Kraftsamling Sjöbo är ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om att 
etablera ett Medborgarlabb. Projektet slutrapporteras i början på 2020 till Vinnova. Resultat, lärdomar 
och erfarenheter av de metoder och arbetssätt som använts för att etablera Medborgarlabbet kommer 
att spridas och pågår under 2020. Medborgarlabbet kommer att fortsätta bedriva medskapande 
aktiviteter med invånare och lokala aktörer i syfte att tillsammans utveckla Sjöbo till en mer attraktiv, 
hållbar och välmående område. Under året kommer även en plan för hur Medborgarlabbet ska som 
funktion ska leva vidare att tas fram. 

Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat projekt ”SIGURD” -
 Sustainable Impact Governance for urban development, som handlar om att utveckla metoder för att 
mäta effekter och sociala värden för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med 
Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet 2019-2021. Projektparterna kommer under 2020 att vara 
behjälpliga med att utvärdera processer och aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen i syfte att 
synliggöra dess effekter och sociala värden. 

4.5.9 Träffpunkt Simonsland 

Träffpunkt Simonsland har under 2019 genomfört ett omtag av det kommunfullmäktigeuppdrag som 
finns. De fyra ben som Träffpunkt Simonsland bygger på är anhörigcentral, frivilligcentral, träffpunkt 
och föreningshus och går i linje med det nya förhållningssätt som tas fram för all verksamhet. Det 
gemensamma uppdraget för alla som arbetar, har sin föreningstillhörighet eller besökare, är att vi 
gemensamt ska ta ansvar för Borås Stads invånare genom att bryta isoleringen. 

För att verksamheten ska få en budget i balans behöver vi ta in hyresintäkter från externa gäster. Det 
kan vara att bereda plats för fler föreningar, studieförbund eller andra verksamheter som ligger i linje 
med verksamheten på Träffpunkt Simonsland. 

2018 beviljades Borås Stad medel till Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör. Personer med intellektuell 
funktionsnedsättning skulle få möjlighet till eftergymnasial utbildning. Utbildningen skulle ha startat 
våren 2019. På grund av olika hinder såsom oklara regler beträffande ekonomisk ersättning till 
deltagarna, har vi nu gjort ett omtag i processen. I slutet av 2019 kommer personer i daglig verksamhet 
att få möjlighet att söka en kompetenshöjande insats benämnd Aktivitetsinspiratör. Den 
kompetenshöjande insatsen startar i januari 2020. Projektet genomförs i samverkan med Sociala 
Omsorgsförvaltningen, Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och 
SISU Idrottsutbildarna med stöd från Arvsfonden, Sjuhärads samordningsförbund och Södra Hälso- 
och sjukvårdsnämnden. 
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4.5.10  Anläggningsenheten 

Analys av verksamhet   

Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och 
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och 
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i 
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för 
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de 
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt 
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom 
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar. 

Föreningsdrift alternativ driftform 

Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av 
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda 
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal. 

Idrotts-/fritidsanläggningar 

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna 
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller 
byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har nyligen invigt en ny fullstor fotbollshall vid Ryda 
sportfält, hallen är nu färdig och har tagits i bruk. På huvudarenan (Borås Arena 1) pågår slutfasen av 
projekteringen för uppgradering av hela anläggningen för att möta framtidens krav på en modern och 
anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå. På en upprustad och anpassad 
Ryavallen arrangerades junior EM i friidrott under sommaren. Arrangemanget och anläggningen fick 
mycket höga betyg av europeiska friidrottsförbundet och de tävlande. Alidebergsbadet är renoverat och 
anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar. 

Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en 
fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Isytan är nu färdig och invigdes i januari 2019. 
Anläggningen är mycket uppskattad av allmänheten och Borås Bandyklubb men det löser inte Borås 
HC och konståkningsklubbarnas problem med för lite istider för deras verksamhet. 

Under 2020 har vi fått i uppdrag av kommunfullmäktige att tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen, strategisk samhällsplanering samt Samhällsbyggnadsförvaltningen 
utreda olika platser att förlägga en ny ishall på. Målsättningen är att arbetet ska vara färdigt senast maj 
månads utgång, där förutsättningen är att vi antingen hittar en ändamålsenlig lokal, eller en tomt att 
bygga på. Ett arbete pågår också tillsammans med berörda föreningar att utreda ett alternativ med en 
annorlunda driftsform. 

Friluftsgårdar och områden 

Kypegården och Kransmossen är två populära friluftsområden som erbjuder motionsaktiviteter för alla 
åldrar. Kypegården är en attraktiv och välbesökt anläggning med ett friluftsbad i direkt anslutning till 
gården. På Kransmossen finns många olika möjligheter till aktiviteter, där är också ett flertal föreningar 
engagerade i området. Mariedals IK hyr sitt klubbhus, som är beläget i hjärtat av Kransmossen, av 
Borås Stad och driver en IOP-verksamhet med en öppen mötesplats. I klubbhuset finns också fina 
separata möjligheter till ombyte, dusch och bastu för allmänheten, därför väljer också förvaltningen att 
stänga omklädning och bastu i den gamla friluftsgården. I samverkan med Mariedals IK skulle 
klubbhuset kunna bli den framtida samlingsplatsen för alla besökare till Kransmossen. 

Borås Arena 

Drygt 14 år efter invigningen är det nu dags för en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena. 
Arbetet har påbörjats och beräknas vara färdigt lagom till säsongsstarten 2020. Ny belysning, nytt ljud 
och nya storbildsskärmar med tillhörande LED-reklam kommer att modernisera arenan. 
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Sjuhäradsläktaren byggs om och press- samt teknikrum förändras. Under perioden november-februari 
planerar vi att stänga Borås Arena för all fotboll och öppna igen under mars månad 2020. Då har vi 
återigen en av Sveriges finaste och bästa fotbollsarena som uppfyller alla dagens krav och önskemål. 

Sjuhäradshallen 

Verksamheten i Sjuhäradshallen växer för varje år. Både gymnastiken och parasporten önskar fler tider 
för sin verksamhet och arbete pågår med att optimera användandet av hallarna. Det finns planer och 
möjligheter att göra en mindre tillbyggnad av dansverksamheten i anslutning till hallen. Diskussioner 
pågår med de berörda föreningarna i hallen. 

Ryavallen 

Erfarenheter från sommarens mästerskap och tidigare kunskaper kommer att ligga till grund för ett 
antal åtgärder som bör göras under 2020. Läktarbyggnadens betong måste tätas för att skydda 
underliggande lokaler, sittbrädorna bytas ut, fasaden och fasadbelysningen repareras, ett permanent tak 
över pressläktaren bör skapas. Ryavallen invigdes 1941 som en av dåtidens bästa fotbollsanläggning och 
har de senaste åren blivit mer och mer anpassad för friidrott. 

Konstgrässtrategi 

Utbyggnaden av konstgräsplaner är klar och ersatt av en plan för ett successivt utbyte av konstgräset 
efter slitage och utnyttjandegrad, som revideras varje år. Under år 2019 och 2020 kommer ett större 
arbete pågå med miljöförbättrande åtgärder runt samtliga konstgräsplaner för att minimera spridandet 
av gummigranulat. Vi är dessutom med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland 
annat Svenska Fotbollsförbundet och arbetar med att söka hitta ett miljömässigt bättre 
ersättningsmaterial till gummigranulatet. 

Ryda fotbollshall 

På Ryda IP är den nya fotbollshallen klar och har tagits i bruk och hyrs ut genom förvaltningens 
försorg. Hallen kommer väl till pass under vintern när Borås Arena stängs och träningar behöver 
flyttas. Under tidig vårsäsong kan IF Elfsborg, Norrby IF med flera lag spela matcher i hallen som har 
plats för 800 sittande på läktarna. 

Bodavallens idrottsområde 

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Tillsammans med flera 
aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodaskolan, Tekniska förvaltningen, avdelningen för Mark och 
exploatering, Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt föreningsliv, har en 
visionsplan tagits fram. Det finns stora behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att 
utveckla olika idrotter och friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i 
området. Nya aktörer på området är Borås Cricket klubb, Borås Rugby Fotboll Club klubb, Borås 
bandy samt IK Ymer friidrott, vilket ger större möjligheter för ungdomar i området att prova på och 
delta i föreningsaktiviteter. Vi satsar tillsammans med SISU Idrottsutbildarna på att få barn och 
ungdomar att pröva olika idrotter och röra på sig mera. 

Boråshallen 

har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna 
renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen 
presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del 
åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt 
tillgänglighetsanpassning kvarstår. 

Överläggningar har skett mellan Borås Basket och kommunledningen huruvida vi kan tillgodose Borås 
Baskets önskemål om en utveckling av Boråshallen. Ett konkret förslag finns framme där Borås Basket 
föreslås bygga en ny restaurang på gaveln mot motorvägen, där besökare kan äta samtidigt som de ser 
på matcher och arrangemang. Föreningen kommer att hyra ut restaurangen till en restauratör. Ett avtal 
kommer att tecknas mellan Borås Basket och Fritids- och folkhälsonämnden kring verksamheten, så att 
anläggningen kan nyttjas av andra föreningar och arrangörer vid andra tillställningar än Basket. 
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Sundholmens herrgård 

Förvaltningen har genom åren förvaltat och hyrt ut Sundholmens kurs- och konferensgård. Från den 1 
augusti 2020 kommer verksamheten att upphöra i nämndens regi. Prioriteringen inom nämndens 
ansvarsområde och grunduppdrag, innebär att vi inte har de ekonomiska förutsättningar för att 
fortsätta bedriva verksamhet på Sundholmen. Anläggningen kommer att överlämnas till 
fastighetsägaren Lokalförsörjningsnämnden för beslut om annan användning. 

Borås Skidstadion 

På Borås skidstadion/Ymerområdet har Borås SK påbörjat bygget av en klubbstuga med tillhörande 
omklädningsrum, som bland annat kommer att bli ett tillskott under SM-veckan 2021. Ymerområdet är 
mycket välbesökt av allmänheten som ströv- och motionsområde. En prioriterad aktivitet är att 
förbereda för SM-veckan vinter 2021, där delar av spåren behöver breddas och förberedas för 
nationella tävlingar, tillika behöver logistiken till anläggningen förbättras. I området finns många 
föreningar och intressenter, vilket innebär en utmaning i att skapa de bästa förutsättningarna utifrån 
besökare och föreningar. 

Spår och leder  

Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och 
aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Ett stort fokus är att underlätta för allmänheten att 
röra sig i grönområden och skogar just där de bor, oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre 
samhälle utanför staden. 

Ett stort fokus ligger också på att utveckla förvaltningens arbete med information av olika slag, detta 
för att nå så många medborgare som möjligt. 

Några av de projekt som planeras att genomföras under 2020 är: 

 Elbelysning av sträckan mellan Blå stjärnan och Gässlösa elljusspår, detta för att underlätta för 
Götabor att besöka elljusspåret. 

 Uppstart av arbetet vad gäller nytt mountainbike- och vandringsområde i området 
Hedvigsborg/Flymader/Hårsåsen. Samtidigt anläggs också en 2,5 mil lång vandringsled som 
utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered, 
Björkehov, Älmås och Gånghester. Dessa två projekt väntas ta två år att färdigställa. 

 Färdigställande av Norrby kulturled. 

Badplatser 

År 2020 är det dags för den mycket välbesökta badplatsen i Sjömarken (där också Borås Badresor håller 
till) att få nya bryggor. 

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter.  

För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås 
skytteallians. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar, men Fritids- och 
folkhälsonämnden har fått Kommunfullmäktige uppdrag att vara stadens kontakt i det fortsatta arbetet. 
Ärendet kommer med all sannolikhet att vara aktuellt under 2020, då nämnden får återkomma med en 
framtida ekonomisk kalkyl. 

Ambitionshöjande åtgärder  

Prioriteringen för 2020 ligger på framför allt fyra områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och 
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med 
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att 
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra 
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom 
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor. 

Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande 
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aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter. Det fjärde området handlar om bristen på isyta, 
där nämnden kommer att leverera ett förslag på under första halvåret 2020 till Kommunstyrelsen. 

  

  

4.5.11 Badenheten 

Analys av verksamheten  

Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa, rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och 
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad, 
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. 
Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för 
barn och unga. Vi vill bidra till att ge Boråsaren en jämlik hälsa och en meningsfull fritid. Vårt bidrag 
för att nå dessa mål är att erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder babysim, 
simlekis, simskola, vuxensimskola, crawl kurser för både nybörjare och erfarna. Även olika former av 
vattenträning i grupp. Vårt största uppdrag ser vi ändå som att serva grundskolan med att ge alla barn i 
årskurs 2 och 3 simundervisning under skoltid. Vi arbetar ständigt för att öka tillgängligheten till våra 
bad. Detta oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller av etnisk bakgrund begränsas 
av möjligheten till att besöka någon av våra anläggningar. 

När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90% av eleverna i år 3 ska kunna klara av 
att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds 
att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4-6 och 7-9 ges 
möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim. 
Behovet av dessa grupper har ökat ytterligare de senaste åren. 

Borås Stads friskvårdssatsning fortsätter för alla anställda i Borås Stad. De erbjuds fria bad på våra 
publika badanläggningar. Vi har även friskvårdsavtal för alla anställda inom Västra Götalandsregionen 
och med flera företag i och runt Borås. 

Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK 
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad är en gratiskurs i vattenvana för alla 5-
åringar i Borås Stad. Detta projekt har bedrivits sen 2013. Här tänker vi se på en eventuell förändring av 
denna verksamhet för 2020. Minskat intresse från målgruppen som vi vänder oss till och även ett 
minskat intresse från simklubbarna att vara medarrangörer gör att vi känner att verksamheten behöver 
ses över. 

Vi inleder 2020 med att ha alla vår fyra publika bad öppna. Vi hoppas på en planerad stängning av 
Borås Simarena under maj till oktober. Vi jobbar vidare med vår certifiering att vi ska ha en servicenivå 
i världsklass till våra gäster och till varandra som medarbetare. 

Realistiska Verksamhetsmått när det gäller besöksstatistiken för våra anläggningar för 2020. 
Stadsparksbadet 240 000 besök. 
Borås Simarena 170 000 besök. 
Sandaredsbadet 65 000 besök 
Dalsjöbadet 38 000 besök 
Alidebergsbadet 30 000 besök. 
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Stadsparksbadet som är nyrenoverat, är vårt största bad med flest besökare, ca 240 000 besök/år. 
Badet är ett familj- och motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar 
per år. Här kan vi erbjuda alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik. 
Barnkalas är ett populärt inslag på Stadsparksbadet. På badet finns en privat aktör som driver café- och 
restaurang. Ett antal föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. 2020 firar Stadsparksbadet 
35 år. Det är med glädje vi nu kan presentera ett totalrenoverat bad, både invändigt och utvändigt. 
Under 2020 ska vi fokusera på att återfå gamla och nya badgäster efter både planerad och oplanerad 
stängningar. Vi vill erbjuda Boråsarna ett bad med olika typer av aktiviteter för såväl barn som vuxna. 
Vi har något för hela familjen oavsett om man vill leka eller motionera! 

Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning. 
Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Här har föreningslivet 
fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som 
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet men även i Norge och Danmark. Simarenan 
samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för ensamkommande 
barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras även 
simlärarutbildningar. 

Under 2020 hoppas vi att den planerade renoveringen av golven på Borås Simarena blir av. Arbetet 
planeras att ske mellan maj-oktober. Perioden är vald för att Simklubben Elfsborgs verksamhet ska 
påverkas så lite som möjligt. 

Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen 
är föreningsdriven och har ca 30 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och 
tävlingsverksamhet. 

Sandareds sim- och idrottshall är ett bad för alla åldrar med fokus på barnfamiljer. Tre dagar i 
veckan öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för 
skolor. Eftermiddagar och kvällar är det öppet för allmänheten. I vårt café kan man köpa fika men även 
ett mindre urval badartiklar. Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för 
allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och 
lägerverksamhet. På sommaren görs även storstädning och underhållsrenovering. Vi håller HLR-kurser 
(hjärt- och lungräddning) för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. Det finns en 
simklubb i Sandared som har stor verksamhet i badet från kl. 16.00 på måndagar, då badet håller stängt 
för allmänheten. De bedriver även verksamhet, efter att vi stängning för allmänheten, på lördagar och 
hela söndagarna. Vi har privata aktörer som hyr in sig i Sandaredsbadet och bedriver simskolor och 
våtvästträning. På lördagar hyr vi även ut badet för 2 olika kvinnoföreningar. Idrottshallen används 
vardagar under dagtid av skolorna och kvällar och helger till största delen av föreningslivet. 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna 
samt barn upp till 12 år. Speciella motionssimkvällar två dagar i veckan med lugn och mysig miljö är 
mycket uppskattade inslag. I Dalsjöbadet har vi även en otroligt fin bastu på vår inhägnade utegård. Här 
körs speciella bastuarrangemang. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och 
att den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker. Vår önskan är att vi ska kunna utveckla 
barnverksamheten framöver. Då de båda bassängerna i Dalsjöbadet inte är separerade, utan går på 
samma reningssystem, så går det inte att ha olika temperaturer i de båda bassängerna. Detta gör det 
svårt att bedriva verksamheter för de små barnen. Vi får då heller inte dit målgruppen barnfamiljer med 
riktigt små barn. Även miljön runt bassängerna i allmänhet, och den lilla bassängen i synnerhet, är i 
behov av upprustning. Detta med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseende- och 
attraktionskraft. Vi har fått in önskemål om att bygga en höj- och sänkbar, tempererad träningsbassäng. 
Det är glädjande att höra att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller motion och 
rehabilitering. 

Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat 
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika 
föreningar och fritidsgårdar. 
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Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med hjälpmedel för att kunna ta emot personer med 
olika funktionsnedsättningar. Badet har funnits sedan början på 1970-talet och hyrs idag främst ut till 
daglig verksamhet samt olika boenden. Finns även några föreningar och företag som bedriver 
verksamhet i Asklandabadet. 

Ambitionshöjande åtgärder 
Under 2020 kommer vi att jobba extra mycket med att försöka skapa en jämlik hälsa för våra invånare i 
Borås. Vi ser att vi kan bidra med att försöka öka simkunnigheten hos Boråsarna. Vi kommer även 
arbeta med att vi vill att Borås ska bli en Vattensäker Kommun. För att lyckas med detta måste vi 
samverka med flera andra förvaltningar och SLS. 
Vi vill att våra bad ska vara tillgängliga för alla. Vi kommer under 2020 jobba mer med att se vad vi kan 
göra för att underlätta för de som har en kognitiv funktionsnedsättning. 
Vi har även en stor utmaning med att bereda bassängtider för Simklubben Elfsborg under Borås 
Simarenas renovering. Det kommer betyda att vår egen verksamhet kommer få kliva åt sidan till förmån 
för Simklubben Elfsborgs verksamhet. Detta medför att Badenheten har ytterligare ett utmanande 
budgetår framför sig. 
Vi fortsätter hålla oss framme och deltar aktivt i arbetet som pågår i Svenska Badbranschen med 
utbildningar och titlar av personalgrupperna inom badverksamheten. 
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4.6 Bidragsramen 

4.7 Ekonomiskt sammandrag 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Intäkter 45 45 50 50 0 

Kostnader -43 095 -43 095 -43 700 -43 700 0 

Buffert 0 0 0 0 0 

Nettokostnader -43 050 -43 050 -43 650 -43 650 0 

Kommunbidrag 43 050 43 050 43 650 43 650 0 

Resultat 0 0 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 

Nettoinvesteringar 0 0 0 0 0 

4.8 Nämndens uppgift 

Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till 
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar. 

Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och 
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna. 
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker 
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat 
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet. 
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i 
Borås. 

Nya bidragsregler kan införas under 2020. Processen som startades hösten 2017 har landat i ett 
remissförslag. Om de nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet kommer det i vissa fall behövas 
övergångsregler under 1-3 år för att ge föreningarna en rimlig chans att anpassa sig. Det finns också en 
tröghet i systemet då många bidrag bygger på vad föreningarna redovisat bakåt i tiden, vilket gör att 
anpassningar inte kan undvikas i ett sådant läge. 

Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes 
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med 
att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet i föreningarna. Materialet gjordes om 2019 för 
att fokusera mer på miljöfrågor. Vi upplever att det har tagits emot positivt av föreningslivet. Till 2020 
läggs ytterligare en pusselbit i materialet. Trygghetsskapande åtgärder utifrån förvaltningen arbete med 
En Kommun Fri Från Våld. Under 2020 kommer vi också att göra en helhetsöversyn, det vill säga från 
materialet via certifieringsprocess till omcertifieringen. 

Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga 
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor 
inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en 
aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt. 
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Ett jämställt föreningsliv har varit ett uttalat och prioriterat område under många år. Sedan den 
digitala redovisningen av aktiviteter och i viss mån andra bidrag infördes har vi fått ett förbättrat stöd 
för att på djupet studera frågan. Det har också lett fram till ett nytt dokument, ett föreningsbokslut sett 
ur ett jämställdhetsperspektiv. Fortsättningsvis kommer det dokumentet tas fram varje år och utgöra en 
gemensam grund när vi pratar om ett jämställt föreningsliv i Borås. 

Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet) 
som visar på antalet deltagare och träningstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt 
konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar 
idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar 
statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella 
idrotter. 

Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En 
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt. 
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare. 

4.9 Ekonomiska förutsättningar 

4.10 Verksamhet 2020 

Tkr Budget 2019 
Prognos 

2019 
Budget 
2020:1 

Budget 
2020:2 

Förändring 

Administration 
föreningsenhet 

-3 185 -2 860 -3 250 -3 250 0 

Föreningsbidrag -31 590 -33 185 -32 125 -32 125 0 

Bidrag till etniska 
föreningar 

-2 100 -2 050 -2 100 -2 100 0 

Bidrag till sociala 
föreningar 

-2 800 -2 800 -2 800 -2 800 0 

Bidrag till 
funktionshindrade 

-1 275 -1 455 -1 275 -1 275 0 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-2 100 -700 -2 100 -2 100 0 

Summa -43 050 -43 050 -43 650 -43 650 0 

  

Föreningsbidrag 

Att vara delaktig i en förening kan vara hälsofrämjande på flera sätt. Det ger bland annat en inblick i 
hur demokratin fungerar, det kan också stärka de sociala kontakterna och nätverk kan bildas. 
Föreningslivet erbjuder också stimulerande och utvecklande aktiviteter där man kan agera tillsammans 
för att uppnå gemensamma mål. Bokslutet visar också att föreningslivet i Borås är relativt jämställt men 
att det finns stora variationer mellan och inom de olika kategorierna. 

Ungdomsföreningar är den största kategorin sett till både medlemmar och beviljade medel, här ingår 
bland annat idrotten som redovisar hela 42 000 medlemskap. Andelen pojkar och flickor som är 
bidragsberättigade (6-20 år) uppgår till 57% respektive 43%. Seniorföreningarna är den näst största 
medlemskategorin med drygt 9 100 medlemskap, vilket är en minskning på ca 1 400 medlemmar på de 
senast 10 åren. 
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Bidragsutredningen är avslutad och Fritids- och folkhälsonämnden har fattat ett enhälligt beslut om nya 
bidragsregler. Förslaget ska godkännas av Kommunfullmäktige innan verkställighet sker. Ambitionen är att 
de nya reglerna ska börja gälla från årsskiftet 2020. Förändringarna föreslås vara kostnadsneutrala. 
Inom arbetet med Säker och trygg förening sker en ständig utveckling. I dagsläget har ca ett hundratal 
genomgått certifieringen och ett högt antal föreningar återcertifierar sig med jämna mellanrum. 

Idrottsskolan fungerar i många avseenden på samma sätt som vid starten 1990 och är en utmärkt väg 
för den som vill prova på många idrotter till låg kostnad men även en bra start till ett liv i rörelse. 
Utmaningen har varit i de socialt utsatta områdena där kultur och språk har gjort att Idrottsskolan fått 
hitta andra vägar än de traditionella formerna där ideella föräldrar är ledare. Samverkan sker med våra 
mötesplatser och skolor i dessa områden för att informera och hitta former som gör att fler får chansen 
att vara med. 
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5  Verksamhetsmått 

5.1 Fritidsgårdsverksamhet 

5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Öppethållande timmar per vecka, 
fritidsgård 

349 360 350 

Öppethållande dagar per vecka 6 6 6 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 32% 50% 50% 

Öppethållande timmar per vecka avser totalt antal öppetimmar på alla kommunala fritidsgårdar. 
Öppethållande dagar per vecka avser hur många dagar per vecka som fritidsgårdar hålls öppna, varierar mellan tre till sex dagar per vecka. 
Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%. 

5.2 Badenheten 

5.2.1 Besökare 

5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal besökare Stadsparksbadet 75 734 260 000 240 000 

Antal besökare Borås Simarena 196 305 180 000 170 000 

Antal besökare Sandaredsbadet 68 403 65 000 65 000 

Antal besökare Dalsjöbadet 46 198 38 000 38 000 

Antal besökare Alidebergsbadet 44 262 30 000 30 000 

Renovering av Stadsparksbadet med två stängningar gör att vi har en resa att göra för att hämta tillbaka 
våra gäster. Vi har nu ett renoverat bad men inga nya attraktioner som lockar besökare. Detta gör att vi 
behöver sänka de budgeterade besöken för Stadsparksbadet för att de ska hamna på en realistisk nivå. 
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5.3 Föreningsenheten 

5.3.1 Ungdomsföreningar 

5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Bidragsberättigat medlemskap 21 387 21 000 21 000 

Bidragsberättigat föreningar 165 165 165 

Antalet aktiviteter 62 398 66 000 65 000 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

43% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

57% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

47% 40% 55% 

5.3.2 Etniska föreningar 

5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Bidragsberättigat medlemskap 5 526 4 700 5 000 

Antalet aktiviteter 3 929 3 500 3 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

44% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

56% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

14% 40% 50% 
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5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Bidragsberättigat medlemskap 4 296 4 200 4 200 

Antal aktiviteter 1 977 2 500 2 500 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

62% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

38% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

23% 40% 50% 

5.3.4 Pensionärsföreningar 

5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Bidragsberättigat medlemskap 9 018 9 900 9 200 

Andel unika deltagare som är 
flickor/kvinnor 

68% 50% 50% 

Andel unika deltagare som är 
pojkar/män 

32% 50% 50% 

Andel föreningar som är certifierade 
som säkra och trygga 

9% 40% 40% 

5.3.5 Överenskommelsen 

5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal anslutna 
föreningar/organisationer 

95 90 95 

Antal upprättade avtal /IOP 6 8 8 
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5.4 Anläggningsenheten 

5.4.1 Borås Arena 

5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 867 1 500 1 500 

Borås Arena kommer att hållas stängd under januari månad och verksamheten hänvisas till den nya Fotbollshallen på Ryda. Ett av skälen är 
att minska uppvärmningskostnaden på Arenan under vinterperioden (november-januari). 

5.4.2 Borås Arena 2 

5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 236 1 300 1 300 

5.4.3 Lundby Park 

5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Antal köpta årskort på Skatehallen 50 50 65 

Antal föreningsaktiviteter 40 60 70 

5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

5.5.1 Brygghuset 

5.5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Öppethållande timmar per vecka, 
Brygghuset 

36 36 36 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 49% 50% 50% 
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5.5.2 Mötesplatser 

5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Årsutfall 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Öppethållande timmar per vecka, 
mötesplatser 

178 185 185 

Öppethållande dagar per vecka 5 5 5 

Andel besökare som är flickor/kvinnor 50% 50% 

Öppethållande per vecka avser totalt antal timmar under verksamhetsperioden för mötesplatserna på Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och 
Kristineberg. 
Öppethållande dagar per vecka avser öppet under versamhetsperioden  Norrby 6, Hässleholmen 5, Hulta 5, Sjöbo 5 och Kristineberg 5. 
Målet för jämn könsfördelning är inom spannet 40%-60%. 
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6 Investeringar 

6.1 Investeringar, årliga anslag 

Projekt Budget 2020 Plan 2021 Plan 2022 

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

600 1 500 1 500 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och 
inne. 

1 500 1 500 1 000 

3. Utveckling av aktivitetsplatser. 2 500 2 000 0 

4. Utveckling av spår och leder 530 1 350 1 650 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 400 1 200 400 

6. Evenemangsstaden Borås. 1 000 1 000 1 000 

7. Ryavallen 1 000   

8. Nya isytor i Borås. 0 0 0 

Summa 7 530 8 550 5 550 

1. Konstgräsplaner - 600 tkr (Budget 2020:1, 600 tkr) 

Färdigställande av miljöförbättrande åtgärder föreslås på planer som snöröjes. Inget utbyte av plan 
2020, däremot byte 2021 samt 2022. 

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne - 1 500 tkr (Budget 2020:1, 1 500 tkr) 

Avser inventarier och byte av utrustning på samtliga idrottsanläggningar inomhus respektive utomhus. 

3. Utveckling av aktivitetsplatser enligt plan - 2 500 tkr (Budget 2020:1, 2 500 tkr) 

Vi följer den upprättade planen för aktivitetsplatser. 

4. Utveckling av spår och leder - 530 tkr (Budget 2020:1, 530 tkr) 

Avser en satsning på belysning vid Gässlösaspåret anknytning Blå Stjärnan, förbättring av 
Kransmossens motionsspår samt nya mountainbike-leder vid Hedvigsborgsområdet. I övrigt följer det 
den upprättade planen för spår och leder. 

5. Utveckling av badplatser utomhus - 400 tkr (Budget 2020:1, 400 tkr) 

Avser ett utbyte av bryggor vid Sjömarkens badplats, de nuvarande är 20 år gamla. Inför 2021 planeras 
en satsning på Almenäs med en ny tillgänglighetsanpassad badpir och promenadslinga samt en 
cykelbana ända fram till badplatsen 

6. Evenemangsstaden Borås - 1 000 tkr (Budget 2020:1, 1 000 tkr) 

Avser en årligen återkommande satsning på orienteringskartor till de åtta orienteringsklubbarna i Borås. 
Skogen är orienterarnas idrottsanläggning och då ställer det krav på uppdaterade och ändamålsenliga 
kartor för att de ska kunna bedriva en meningsfull verksamhet. 

7. Ryavallen - 1 000 tkr (Budget 2020:1, 1 000 tkr) 

Avser färdigställande av tätskikt på läktaren samt ett tak över pressläktaren. 
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8. Två nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en förstudie och bedömt att 
kostnaden landar på 110-120 miljoner. Intervallet varierar beroende på vilken plats hallen placeras på. 
Beroende på vilken plats hallen placeras så får den olika krav på sin arkitektur. Ryda är ju till exempel 
en placering som inte ger så stora krav på arkitektur medan parkeringen vid Djurparken och infarten till 
Borås ställer högre krav. Investeringsmedel bör äskas i Lokalförsörjningsnämndens budget. 

  

  

6.2 Investeringar som löper över flera år 

Projekt 
Godkänd 

utgift 
Budget 

tom 2019 
Budget 

2020 
Plan 
2021 

Plan 
2022 

Projekt
status 

1. Utveckling av Borås 
Skidstadion ink. förberedelser 
inför SM-veckan. 

8 500 3 000 4 000 1 000 500 2 

2. Boda aktivitetspark. 5 000 2 000 2 000 500 500 2 

3. Utveckling av Wifi till 
idrottsanläggningar. 

1 150 950 200 0 0 2 

4. Öppen ungdomsverksamhet 
och Mötesplatser. 

0 0 0 0 0 0 

5. Kronängsparken 5 000 0 1 000 4 000 0 0 

6. Nytt Skyttecenter 0 0 0 0 0 0 

       

Summa 19 650 5 950 7 200 5 500 1 000  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 

1. SM-veckan 2021 - 4 000 tkr (Budget 2020:1, 4 000 tkr) 

Förberedelser för SM-veckan vinter v 5, 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet (RF), 
Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på 
vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnöetablering. 
Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att 
upprättas med RF som reglerar åtaganden från stadens sida. 

2. Boda aktivitetspark 2 000 tkr (Budget 2020:1, 2 000 tkr) 

Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med 
bland annat ny belysning. 

3. Utveckling av wifi till idrottsanläggningar - 200 tkr (Budget 2020:1, 200 tkr) 

Sista året av tre där vi förstärker "uppkopplingen" på vissa evenemangsarenor. 
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4. Fritidsgårdar och mötesplatser - 0 tkr (Budget 2020:1, 300 tkr) 

Avser inventarier och utrustning till samtliga fritidsgårdar och mötesplatser. Det är en tuff miljö med 
många besök som kräver ett regelbundet utbyte av möbler och inventarier, för att bibehålla en attraktiv 
miljö. Tidigare har detta belastat driftbudgeten och det klarar inte verksamheten längre. 

5. Kronängsparken - 1 000 tkr (Budget 2020:1, 2 500 tkr) 

I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. En 
kostnadsberäkning uppgår till 5 000 tkr och avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt 
belysning. Projektet tidsberäknas till senhösten 2020 samt 2021, det kan också förskjutas beroende på 
detaljplanens genomförande. Summan bör reserveras med tanke på att området eventuellt måste 
saneras. 

6. Nytt Skyttecenter - 0 tkr (Budget 2020:1, 500 tkr) 

Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter i 
anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika 
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika utredningar 
som är en förutsättning för att komma vidare med projektet. 
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Stadsparksbadet - kompensation för stängd period 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden begär kompensation hos Kommunstyrelsen i 

samband med bokslutet 2019, på grund av att anläggningen var stängd för 

takreparation under mitten av juni månad till och med oktober månad. 

Motiveringen till begäran är att nämnden gick miste om ca 5 000 000 kr i 

intäkter under perioden, vilket baseras på tidigare års intäkter när badet hade 

fullt öppet och för motsvarande tid.  

 

Nämnden vill också meddela att intäkterna för det sista kvartalet 2019 inte 

motsvarar vad vi tidigare år har redovisat, vilket kan innebära ett större 

underskott än befarat.          

Ärendet i sin helhet 

Under perioden mitten av juni till och med oktober månad fick Stadsparksbadet 

stängas akut för en omfattande takreparation. Åtgärden var nödvändig men i 

tidsperspektivet väldigt olycklig. Dessförinnan hade badet öppnat igen den 10 

september 2018 efter 17 månaders stängning för renoverings- och 

ombyggnadsarbeten. Det blev en trög start under hösten 2018, trots att vi 

ökade öppettiderna och marknadsförde badet i olika sammanhang. Under våren 

2019 började dock besökarna hitta tillbaka till Stadsparksbadet. Att då behöva 

stänga igen den 13 juni var för verksamheten olyckligt. Anläggningen öppnade 

igen den 28 oktober. Under de drygt fem veckor vi hittills har haft öppet så är 

vi tillbaka i ett ”trögt läge”, där besökarna är osäkra på om anläggningen är 

öppen eller inte. En orsak kan vara att det fortfarande pågår takarbete med 

tillhörande byggställningar och att allmänheten kanske tror att det fortfarande 

är stängt. Vi har marknadsfört badet i både radioreklam, press och i andra 

aktiviteter. När vi öppnade upp lagom till höstlovsveckan kunde vi konstatera 

hälften av de besökare vi brukar ha på motsvarande lov tidigare år.  

 

Vi kan också se ett stort tapp på de besökare som haft årskort och de som 

betalar med autogiro. De väljer att avsluta detta och det är en stor utmaning för 

verksamheten att locka dessa tillbaka till anläggningen. Vilken effekt detta har 

långsiktigt återstår att se. Inför budgetarbetet 2020 bör intäktsbudgeten för 

badet revideras.        
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Under perioden juli – oktober 2019 har verksamheten minskat kostnaderna 

med 245 000 kr, 80 000 kr av dessa avser färre timanställningar och 165 000 kr 

är minskade kostnader. Den begärda summan på 5 000 000 kr är en 

nettosumma.          

 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00182 3.6.8.25 
 

  

 

Begäran från Borås Arena AB om amorteringsfrihet för 

perioden 2020-01-01 - 2020-12-31 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge Borås Arena 

AB amorteringsfrihet under perioden, 2020-01-01 — 2020-12-31, för att skapa 

ett ekonomiskt utrymme för nödvändigt underhåll och mindre investeringar i 

samtliga hallar som ägs av Borås Arena AB och förhyrs genom Fritids- och 

folkhälsonämnden.                

Ärendet i sin helhet 

Borås Arena AB är i dagsläget ägare till fyra anläggningar, Borås Arena 1 och 2, 

Sjuhäradshallen samt den nyligen tillkomna Rydahallen (Fotbollshall). För 

tillfället pågår omfattande utvecklingsarbeten på Borås Arena 1. Under alla år 

har Arenabolaget löpande finansierat underhåll och mindre investeringar.  

Borås Arena AB har tillsammans med Fritids- och folkhälsonämnden de 

senaste åren avsatt en mindre summa för löpande underhåll, den summan 

motsvarar inte de behov som kommer att behöva genomföras i framtiden. 

För att öka det finansiella utrymmet inför framtiden, önskar Borås Arena AB 

att i enlighet med tidigare överenskommelse, få amorteringsfrihet för sina lån 

under rubricerande period. Detta innebär att ett finansiellt utrymme frigörs för 

nödvändigt underhåll och en möjlighet för planering av mindre investeringar.      

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse från Borås Arena AB            

 

Samverkan 

Samverkan har skett i den samrådsgrupp, bestående av representanter från 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Arena AB samt IF Elfsborg, som 

ansvarar för drift och utveckling av de berörda arenorna.  
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Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Borås Arena AB 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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boras.se 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Hans Andersson 
Handläggare 
033 357376 
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Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00136 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om verksamhetsbidrag, sociala föreningar 

2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att godkänna bidrag till nedanstående 

föreningar.  

1. Anonyma Alkoholister med faktiskt hyresbidrag, 

2. Kvinnojouren med 1 346 136 kr 

3. Balans Borås Sjuhärad med 10 000 kr,  

4. Kamratföreningen Elvan med 10 000 kr, (28 760 kr) 

5. Kyrkornas Flyktingrådgivning med 175 000 kr, 

6. RFSL Borås Sjuhärad med 225 000 kr, (275 000 kr) 

7. Borås Nykterhetsförbunds Centralförbund med 55 000 kr, (70 000 kr)  

8. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen med 25 000 kr, (200 000 kr) 

9. Borås Rödakorskrets med 50 000 kr,  

10. BRIS med 180 720 kr,  

11. Fria Sällskapet Länkarna med faktiskt hyresbidrag samt 

verksamhetsbidrag om 68 000 kr,  

12. Röda korset Fristad/Gingri med 20 000 kr, (54 000 kr) 

13. Brottsofferjouren (BOJ) med 81 000 kr (100 000 kr) 

14. RSMH Tryggheten 136 000 kr. 

15. KRIS med faktiskt hyresbidrag samt verksamhetsbidrag om 30 000 kr.  

16. Kraftens Hus Sjuhärad med 125 000 kr enligt tidigare beslut.  

Ärendet i sin helhet 

Föreningsbidraget till sociala föreningar är avsett för de grupper som omfattas 

av individ- och familjeomsorgen eller socialpsykiatrins verksamheter. Det kan 

vara genom det direkta arbetet men även avse förebyggande arbete. I Fritids- 

och folkhälsonämndens antagna riktlinjer finns utgångspunkterna för bidraget. I 

föreningsbidraget ingår även att ge bidrag till särskilda satsningar inför jul och 

påsk. Enligt riktlinjerna är det av vikt att stödja frivilligt socialt arbete. 

Föreningarna skapar mötesplatser och ger stöd och kamratskap på ett sätt som 

en myndighet inte kan göra. De medel som finns avsatta till föreningsbidrag 

fördelas för att kunna ge stöd till alla föreningar som omfattas av riktlinjerna. 

Det är viktigt att genom föreningsbidraget stödja och skapa förutsättningar för 

ett utbud av frivilligt socialt arbete. Fritids- och folkhälsonämnden har 

Kommunfullmäktiges uppdrag att fördela kommunens årliga bidrag till olika 

sociala föreningar, för vilka de vanliga generella bidragsreglerna inte är adekvata. 
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Föreningsbidraget omfattar de föreningar som har aktiviteter inom individ- och 

familjeomsorgens verksamhetsområde samt klientorganisationer och föreningar 

som utför verksamhet som kan hänföras till individ- och familjeomsorgen samt 

socialpsykiatrin. Riktlinjer för föreningsbidrag antogs av Fritids- och 

folkhälsonämnden 2015-09-21.                

Ärendet i sin helhet 

Nedan följer de föreningar som sökt verksamhetsbidrag för 2020 samt en 

kortare beskrivning av föreningarnas ansökningar.  

 

1. Anonyma Alkoholister (AA) Föreningen ansöker om den faktiska 

hyreskostnaden för 2020. AA fyller en viktig funktion för att kunna ge 

människor som haft omfattande alkoholproblem en struktur i det drogfria livet. 

AA erbjuder ett antal typer av möten, däribland öppna möten, möten för 

kvinnor och möten för anhöriga. Det är av avgörande betydelse att 

organisationen får efterfrågat stöd i form av hyresbidrag för lokalen.  

 

2. Kvinnojouren Borås Kvinnojouren bedriver en omfattande och viktig 

verksamhet till stöd för utsatta kvinnor och deras barn. Enligt 

överenskommelse i Sjuhärads Kommunalförbund ska bidrag till Kvinnojouren 

utgöras av 12 kr per invånare inom kommunen. Föreningen ansöker om 1 400 

000 kr för 2020.  

 

3. Balans Borås Sjuhärad Balans Borås/Sjuhärad jobbar ”För dig som har 

upplevt depression, mani eller växlande perioder av psykisk ohälsa och för 

närstående”. Föreningens lokala verksamhet startade i maj 2013. Föreningen 

jobbar med att bidra till stöd för drabbade och anhöriga samt att verka för 

kunskap, respekt och förståelse i samhället. Föreningen ansöker om bidrag för 

sprida information för att öka medlemsantalet, föreläsningar, utflykter samt 

kreativ verksamhet.  

 

4. Kamratföreningen Elvan Kamratföreningen Elvan startade 1991 och finns 

för människor som drabbats av psykisk ohälsa. Föreningen håller till på 

Berggården. Föreningen ansöker om 26 640 kr 2019 för bland annat 

sommarläger, bio och fotboll.  

 

5. Kyrkornas Flyktingrådgivning Kyrkornas Flyktingrådgivning utgör ett viktigt 

stöd för i första hand utsatta flyktingar. Föreningen skapar mötesplatser där 

flyktingar, invandrare och svenskar ges möjligheter att knyta kontakter med 

varandra. Föreningen anordnar bland annat språkcaféer, studiegrupper och 

lägerverksamhet. Navet för verksamheten finns på Mötesplats Porten, där 

erbjuder föreningen bland annat medicinsk hjälp, rådgivning och stöd i form av 

samtal. Föreningen har tidigare fått bidrag på 175 000 kronor, inför 2020 

ansöker föreningen om 175 000 kronor i bidrag.  
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6. RFSL Borås Sjuhärad RFSL Borås Sjuhärad är en avdelning inom 

riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter. 

Föreningen bedriver en viktig verksamhet för att förändra attityder, utbilda och 

informera, inte minst i Borås Stads skolor. Dessutom erbjuds viktig gemenskap 

och umgänge i RFSLs lokal. Verksamheten utökas och utvecklas ständigt, och 

under 2017 har bland annat CheckPiont tillkommit. CheckPoint ger möjlighet 

att enkelt, snabb och anonymt ta ett HIV-test. RFSL ansöker om 275 000 kr i 

verksamhetsbidrag för 2020, föreningen har tidigare beviljats 225 000 kr.  

 

7. Boråsnykterhetsvänners Centralförbund (BNC) Borås Nykterhetsvänners 

Centralförbund (BNC) arbetar med att främja folknykterhet och att förebygga 

alkoholmissbruk bland barn och ungdomar, genom utbildning och information. 

Under 2020 kommer föreningen arbeta aktivt med att Stoppa langningen och 

Rattfylleriet samt satsa på Folknykterhetsveckan. BNC kommer fortsatt under 

2020 upplåta en lokal till Kamratföreningen Länken. Föreningen ansöker om 70 

000 kr för 2020.  

 

8. Göteborgs Räddningsmission/Solrosen är en verksamhet som ger stöd till 

barn och ungdomar som har eller har haft en förälder eller ett syskon aktuell 

inom kriminalvården, det vill säga inom häkte eller anstalt. Föreningen erbjuder 

kris och stödsamtal till både barn och vuxna, men också gruppverksamheter 

som stödgrupper eller lovaktiviteter. Solrosen har varit etablerat i Göteborg 

sedan år 2000. Solrosen bedriver sin verksamhet i Pingstkyrkans lokaler på 

Kungsgatan, 3 dagar i veckan. Föreningen ansöker om bidrag till lovaktiviteter, 

lägerverksamhet och material till verksamheten. Föreningen ansöker om 200 

000 kr, tidigare har föreningen beviljats 25 000 kr. 

 

9. Borås Rödakorskrets Föreningens sociala verksamhet innefattar bland annat 

Café onsdag, besöksverksamhet, Mötesplats Kupan, nybörjarsvenska för 

asylsökanden, läxhjälp för elever och röda kors-värdar som hjälper besökare på 

sjukhuset i Borås och som kan finnas som stöd vid palliativ vård. Föreningen 

ansöker om 100 000 kr till 2019 års verksamhet. Föreningen har tidigare 

beviljats 50 000 kr.  

 

10. Barnens Rätt I Samhället (BRIS) Föreningen skapar mötesplatser och ger 

stöd och kamratskap på ett sätt som en myndighet inte kan göra. BRIS ser barn 

och ungdomar som sina uppdragsgivare och utgår från deras behov. 

Föreningens mål är att stärka barn och ungdomars rättigheter och förbättra 

deras levnadsvillkor. De bistår särskilt utsatta barn och ungdomar samt 

upprätthåller möjligheter för barn och ungdomar att föra en dialog med vuxna. 

Utgångspunkten för verksamheten är FN:s barnkonvention. BRIS erbjuder 

genom sin stödverksamhet alla barn och ungdomar i kommunen en möjlighet 

att anonymt och kostnadsfritt få en stödjande kontakt. Föreningen har tidigare 

beviljats 7,50 kr per barn i bidrag (2018 fanns det 24 096 0-17 åringar).  
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11. Fria Sällskapet Länkarna i Borås Sällskapet bedriver sin verksamhet i lokalen 

på Sven Eriksonsgatan. 2017 firade sällskapet 70 år. Verksamheten är 

jouröppen alla vardagar mellan kl. 18.00 – 20.00, vilket möjliggörs genom 

ideella krafter. Hörnstenen i verksamheten är så kallade uppladdningsmöten på 

fredagar där nya och gamla medlemmar berättar om sin situation och hur de 

tagit sig ur beroendet. Föreningen deltar i Nykterhetsveckan, de är med i 

Brukarrådet och anordnar även en del festligheter för medlemmar och 

anhöriga. Sällskapet ansöker om faktiskt bidrag till hyra och drift, samt bidrag 

för verksamheten 2020.  

 

12. Röda korset Fristad/Gingri Fristad-Gingri Rödakorskrets är en krets som 

funnits sedan 1931 och engagerar sig i sociala frågor. Mötesplats Kupan i 

Fristad har öppet 3 dagar i veckan året runt. Kretsen arbetar med 

besöksverksamhet, informationskvällar och diverse kulturverksamheter. 

Föreningen ansöker om 54 500 kr, tidigare har man beviljats 20 000 kr.  

 

13. Brottsofferjouren (BOJ) Föreningen erbjuder alla som råkat ut för brott 

hjälp, stöd och vägledning. Verksamheten arbetar med att stödja enskild genom 

brottsofferstöd och/eller vittnesstöd. Föreningen utgår från att verksamheten 

leder till minskad belastning för socialtjänsten. Antalet brottsoffer föreningen 

arbetat med har ökat 30 % under 2018. Föreningen ansöker om 100 000 kr i 

bidrag, och har tidigare beviljats bidrag på 81 000 kr.  

 

14. RSMH Tryggheten RSMH Tryggheten finns på Vasagatan i Borås, där 

föreningen bedriver verksamhet för vuxna människor med psykiskt ohälsa. 

Föreningen erbjuder aktiviteter, lunchdagar och personligt stöd. Behovet av 

stöd från medlemmarna ökar konstant. Verksamhet bedrivs 6 dagar i veckan, 

året om. Föreningen ansöker om 156 000 kr för hyres- och verksamhetsbidrag 

2019. Tidigare har man beviljats bidrag för 136 000 kr.  

 

15. KRIS (Kriminellas Revansch I Samhället). Föreningen arbetar med personer 

som vill komma ur den kriminella banan. En kamratförening bestående av före 

detta kriminella och missbrukare som hjälper människor som friges från 

fängelse att hålla sig borta från kriminalitet och droger genom att erbjuda dem 

ett nytt, hederligt och drogfritt socialt nätverk. Föreningen har funnits i Borås 

tidigare men legat nere några år. De gör nu en nysatsning och förvaltningen ser 

positivt på samarbetet. Förvaltningen föreslår att hyra betalas till 

Lokalförsörjningsförvaltningen samt att föreningen får ett mindre 

verksamhetsbidrag på 30 000 kr under första året.  

 

16. Kraftens Hus Sjuhärad (bildades 2017) är en ideell förening för 
cancerberörda personer och deras närstående. Regionalt Cancercentrum Väst 
har fått i uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsstyrelsen (HSS) att arbeta med en 
förstudie för att utreda förutsättningarna för ett Kraftens Hus. Under en period 
om tre år ger HSS ett stöd på 1 000 tkr med start 2018 för att föreningen under 
perioden ska kunna etablera sig och kunna stå på egna ben. Föreningen har idag 
lokaler i Träffpunkt Simonsland. Fritids- och folkhälsonämnden har tidigare 
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beslutat (Dnr FOFN 2019-00071 3.6.7.2) att ge föreningen ett sammanslaget 
verksamhetsbidrag och lokalbidrag på 125 tkr under åren 2019 och 2020. 
 

Beslutet expedieras till 

1. elisabet.hedblom@bredband.net 
2. aaboras2017@gmail.com 
3. styrelsen@balans-borassjuharad.se 
4. hakan@lansnykterhetsforbundet.nu 
5. bris.vast@bris.se 
6. info@boras.boj.se 
7. boraslankarna@hotmail.com 
8. secondhand.fristad@redcross.se 
9. line.fuchs@raddningsmissionen.se 
10. anna_maria_malm@hotmail.com 
11. urban@ugf.se 
12. info@boras.rfsl.se 
13. rsmh.tryggheten@telia.com 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

mailto:aaboras2017@gmail.com


 

 

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(3) 

Datum 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00106 3.6.7.2 
 

  

 

Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2020  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ge nedanstående föreningar ett riktat 

bidrag under 2019.  

 

SISU Borås 1 500 000 kr 

FUB Borås  600 000 kr 

Korpen Borås 400 000 kr (exkl. IOP) 

Studentkåren Faktiskt hyresbidrag 

Funktionsrätt Borås  141 000 kr 

Borås Ungdomsallians 120 000 kr 

Föreningsrådet i Borås 45 000 kr 

Borås Närradioförening 45 000 kr 

Svenska Livräddningssällskapet Borås         7 500 kr    
 

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden ger ett Riktat bidrag till föreningar eller 

organisationer som inte passar in i befintligt regelverk men som bedriver 

verksamhet som tangerar nämndens ansvarsområde.                     

Ärendet i sin helhet 

Nedan följer en kort beskrivning av föreningarnas/organisationernas 

verksamhet och varför de får bidrag.  

SISU Idrottsutbildarna Västra Götalands Idrottsförbund 

SISU är en nära samarbetspart till nämnden i många olika frågor. Idrottens 

värdegrundsfrågor tangerar många gånger Borås Stads egna varför synergierna i 

samarbetet har flera fördelar. Exempel på samarbeten är ”Kvinnligt nätverk” 

där unga individuellt elitidrottande kvinnor kan få råd och stöd i grupp eller 

enskilt. ”Administratörsträffarna” har sitt ursprung långt tillbaka i tiden där 

föreningar med anställd personal träffar personal på Förenings- och 

anläggningsverksamheten för att informera varandra och diskutera lösningar 

tillsammans. De senaste åren har SISU klivit in som en naturlig part i dessa 

träffar med erfarenhet och kunskap kring många av våra gemensamma frågor. 
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Andra saker som vi samverkar kring är Fritidsbanken och Föreningsgalan. SISU 

i Borås är ett av de största distrikten i Sverige med en oerhört bred verksamhet 

som gynnar föreningslivet i Borås. Bidraget föreslås oförändrat till 1 500 000 kr.  

 

FUB Borås  

Föreningen har verksamhet för barn, ungdomar och vuxna med intellektuell 

funktionsnedsättning och har tidigare fått bidrag som funktionshinderförening. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att föreningen ska få ett riktat stöd för att 

slippa ”jaga” medlemmar och aktiviteter och istället fungera som en lots för 

medlemmar att komma ut till redan befintligt föreningsliv. Fortsatt dialog med 

föreningen och uppföljning av verksamheten sker minst en gång per år.  

 

Korpen Borås 

Motionsidrottsföreningen fick höjt bidrag under 2017 med 25 000 till 375 000 

kr. Dessutom tecknades en IOP (Idéburet offentligt partnerskap) om 

övertagandet av den administrativa biten av Boråsklassikern som tidigare 

sköttes av Fritids- och folkhälsoförvaltningen (särskilt avtal). Korpen Borås 

bedriver en bred verksamhet med folkhälsoinriktning som ligger väl i linje med 

Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppdrag i stort, bidraget föreslås höjas med 

25 000 kr till totalt 400 000 kr.  

 

Studentkåren  

Studentkåren får ett årligt bidrag till hyran för sin lokal. 

 

Funktionsrätt Borås (före detta HSO i Borås) 

Organisationen driver gemensamma frågor som rör människor med olika 

funktionsnedsättningar. De har sin lokal i den kommungemensamma 

träffpunkten Simonsland och en anställd på 70 %. De äskar om ett bidrag för 

2020 på 166 500 kr för lokalbidrag (11 500 kr) samt verksamhet (155 000 kr).  

 

Borås Ungdomsallians 

BUA är en paraplyorganisation bildad av alla fotbollsföreningar i Borås och 

fungerar som ett serviceorgan för anslutna föreningar. De arrangerar ett antal 

cuper, sammandrag och lovturneringar varje år. Fritids- och folkhälsonämnden 

gör bedömningen att bidraget ska vara oförändrat under 2019.   

 

Föreningsrådet i Borås 

Föreningsrådet är en paraplyorganisation för föreningarna i Borås oavsett 

verksamhet. De har tagit en aktiv del i arbetet med Överenskommelsen som 

tecknades mellan de Idéburna och Borås Stad. För att kunna fortsätta stödja 

föreningar inom överenskommelsen samt utbilda föreningar som tar emot barn 

med särskilda behov och även andra studiecirklar föreslås bidraget oförändrat 

till 45 000 kr. 
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Borås Närradioförening 

Stödet till närradioföreningen har varit i stort sett oförändrat genom åren. 

Föreningen är välmående och har trots liten budget lyckats med stora 

investeringar på senare år. Bidraget föreslås höjas något, från 36 000 kr till 45 

000 kr.  

 

Svenska Livräddningssällskapet, Södra Älvsborgs Länsförbund 

Föreningen bedriver livräddningskurser, HLR-kurser, simskolor för barn och 

vuxna, sommardoppet och livräddningsuppvisningar. Föreningen köper även in 

flytvästar som lånas ut gratis till privatpersoner på Borås Simarena samt 

Saltemads Camping. Föreningen ansöker om 7 500 kr. 

 

Beslutsunderlag 

1. Föreningarnas ansökningar  

Beslutet expedieras till 

1. SISU Borås, per.jagemark@vgidrott.se 

2. FUB Borås, fub.boras@gmail.com 

3. Korpen Borås, korpenboras@telia.com 

4. Studentkåren, info@sib.hb.se 

5. Funktionsrätt Borås, info@funktionsrattboras.se 

6. Borås Ungdomsallians, bua.kontakt@gmail.com 

7. Föreningsrådet i Borås, tage.carlsson@gmail.com 

8. Borås Närradioförening, seijanoppa@bornet.net 

9. SLS Södra Älvsborg, janivar.marita@gmail.com 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 

mailto:per.jagemark@vgidrott.se
mailto:fub.boras@gmail.com
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Borås Stad 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
FÖRENINGSENHETEN 
 
501 80  BORÅS 
 
 
Ansökan om bidrag till Borås Närradioförening för kalenderåret 2020. 
 
Borås Närradioförening är en paraplyorganisation för de föreningar som sänder närradio i 
Borås. Föreningen finns till för att samordna en stor del av det arbete krävs för att kunna 
sända närradio. Vi sköter idag bland annat den tekniska driften av utsändningen i FM och 
webb, kontakten med myndigheter och intresseorganisationer samt utgör en plattform för 
samarbete mellan delföreningarna. Tillsammans med våra 11 delföreningarna sände vi 
under verksamhetsåret 2018 över 1900 timmar närradio totalt. Som tidigare år var 
majoriteten av sändningarna på finska, ungefär två tredjedelar av den totala sändningstiden. 
Utöver det var det också sändningar på svenska, engelska, arabiska, albanska och romani. 
 
Vi har under de senaste åren fortsatt vårt kontinuerliga arbete med att ta fram de bästa 
möjliga förutsättningar för att sända närradio i Borås. De behov vi ser som störst från våra 
delföreningar just nu är att göra våra utsändningar mer driftsäkra, modernisera vår studio 
och sänka prisnivåerna.  
Vi har under 2018 haft stora tekniska problem med vår FM-utsändning. Under sommaren 
uteblev FM-sändningarna helt under ca 10 veckor på grund av ett tekniskt fel. Vi har också 
haft problem under hösten 2018 och våren 2019 med kortare tystnader som bryter 
FM-sändningen. Närradioföreningen sköter idag en stor del av driften helt på egen hand, 
men då vi till viss del saknar både kompetens och tillräckligt med ideella krafter kan vi i 
framtiden behöva anlita mer extern hjälp för att säkerställa driftsäkerheten. 
Den studio Borås Närradioförening har idag iordningställdes under 80-talet. Senaste åren 
har vi bytt ut nästan all teknisk utrustning som därför idag är modern och håller hög kvalité, 
Däremot anser många av våra delföreningar att inredningen är omodern. Vi ser också ett 
ökat behov av att se över inredningen då allt fler delföreningar vill filma och via sociala 
medier direktsända sina sändningar. Närradioföreningen har under våren 2019 påbörjat 
arbetet med att se över hur vi kan förändra och förbättra vår studio. 
Vi ser också ett behov av att ytterligare sänka prisnivåerna, för att fler föreningar ska ha 
ekonomiska möjligheter att sända det antal sändningstimmar de önskar. Vi tror att lägre 
kostnader skulle öka antalet sändningstimmar vilket i sin tur bidrar till en bättre radiokanal för 
lyssnarna. 
 
2018 gjorde Borås Närradio en ekonomisk förlust på -51 617kr. En av orsakerna till 
resultatet var minskade intäkter på grund av de tekniska problemen. En annan var att vår 
antenn i Häglaredsmasten behövde bytas ut då man efter mastens fall upptäckt att den varit 
skadad.  
 
  



Det bidrag vi hittills årligen mottagit från Borås Stad är en viktig del för vårt arbete med att 
våra delföreningar ska få så bra förutsättningar som möjligt att sända närradio. 
Närradioföreningen har under många år haft ett oförändrat årligt bidrag från Borås stad. Vi 
anser att ett ökat bidrag skulle möjliggöra för bättre förutsättningar att sända närradio i 
Borås. Borås Närradioförening ansöker därför om ett bidrag på 60 000kr för verksamhetsåret 
2020. 
 
 
 
 
 
Borås den 30 maj 2019 
 
 
Seija Koivisto 
Ordförande Borås Närradioförening 



 
 
 

 
 
 

 
 

Handlingar till  

Borås Närradioförenings årsmöte 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Datum: 2019-03-19 
Tid: 18:00 

Plats: Kungsgatan 58 
 
 
 
 
 
 

 
  

 



 

Förslag till dagordning: 
§1 Mötet öppnas 
§2 Upprop och fastställande av röstlängd 
§3 Fastställande av mötets behöriga utlysande 
§4 Fastställande av dagordning 
§5 Val av årsmötet funktionärer: Ordförande, sekreterare samt två justeringsmän 
§6 Styrelsens årsberättelse för 2018 (se sida 2) 
§7 Resultaträkning 2018 (se sida 4) 
§8 Revisorernas berättelse (se sida 6) 
§9 Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen 
§10 Styrelsens verksamhetsplan för 2019 (se sida 7) 
§11 Budget för 2019 (se sida 8) 
§12 Inkomna propositioner 
§13 Inkomna motioner 
§14 Fastställande av delföreningarnas årsavgift 
§15 Fastställande av sändningsavgiften 
§16 Fastställande av reprissändningsavgiften 
§17 Val av ordinarie styrelseledamöter 
§18 Val av suppleanter 
§19 Val av kassör 
§20 Val av revisorer 
§21 Val av revisorssuppleant 
§22 Val av valberedning samt dess sammankallande ledamot 
§23 Information från styrelsen 
§24 Övriga frågor 
§25 Mötet avslutas 
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Årsberättelse för Borås Närradioförening verksamhetsåret 2018 
 
Borås Närradioförening står fortsatt starkt i sitt arbete att administrera och sköta driften av 
närradiosändningar i Borås. Under ett år då vi fått in flera rapporter om att andra städers 
närradioföreningar lagt ner sin verksamhet har närradioföreningen haft möjligheten att fortsätta utveckla 
närradiosändningarna i Borås. Två nya föreningar har börjat sända och styrelsen har fortsatt sitt 
kontinuerliga arbete för att ge de bästa möjliga förutsättningarna för att sända närradio i Borås.  
 
Styrelsens arbete 2018 
Styrelsen bestod av 7 ledamöter och 5 suppleanter i enlighet med årsmötets beslut den 13 mars 2018. 
Styrelsen har totalt under året haft 5 styrelsemöten. 
 
Styrelsens fokusområde under 2018 var att göra en översyn av föreningens rutiner. Främst har man under 
året fokuserat på att se över de tekniska rutinerna med målet att minska antalet tekniska avbrott samt att 
kunna åtgärda eventuella avbrott så snart som möjligt. Arbetet har lett till flera förslag som styrelsen 
kommer att arbeta vidare med under 2019. 
 
Utöver det kontinuerliga arbetet med att sköta driften och administrationen av närradiosändningar i Borås 
har styrelsen även till viss del medverkat i närradioarbete som sker utanför vår kommun. 
Närradioföreningen är fortsatt medlem i Västra Götalands Närradiodistrikt, där vi även finns 
representerade med en suppleant i styrelsen. Borås Närradioförening skickade också ett ombud från 
styrelsen till Närradions RiksOrganisations årsmöte 2018. 
 
Ekonomin 2018 
Närradioföreningen har för andra året i rad gjort ett förlustresultat. Årets resultat blev -51 617kr. 
Intäkterna har under året minskat, dels som en följd av att en stor del sändningar uteblivit på grund av 
tekniska problem. Närradioföreningen har också under året behövt göra investeringar i en ny antenn för 
FM-utsändningen då den förra skadades i samband med att Häglaredsmasten rasade 2016. 
 
Överlag har dock Borås Närradioförening fortsatt en stabil ekonomisk situation.  
 
Utsändningen av FM 
Borås Närradioförening har haft flera sändningsavbrott under verksamhetsåret 2018. De flesta kunde 
avhjälpas relativt omgående men ett längre avbrott under sommaren varade i cirka 10 veckor. Detta fel 
kunde till slut åtgärdas efter att man hyrt in hjälp från extern konsult. Många lyssnare hörde av sig under 
tiden då de var besvikna över att de inte gick ut några sändningar dessa veckor. Utöver detta resulterade 
även felet i minskade intäkter från sändningsavgifter. 
 
Utsändningar 
Borås Närradioförening har fortsatt arbetet med att sända ut informationsslingan, regionfullmäktige och 
kommunfullmäktige. 
 
Delföreningar 
Under året 2018 har två delföreningar upphört med sina närradiosändningar. Medans två nya föreningar 
har startat upp närradiosändningar i Borås. Antalet delföreningar är därför oförändrat 11 stycken. 
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Styrelsens ledamöter 2018: 
Seija Koivisto, ordförande 
Kaarina Pitkänen, vice ordförande 
Fredrik Swedengren, sekreterare och ledamot 
Tapio Hentula, ledamot 
Daniel Swedengren, ledamot 
Sulo Pehkonen, ledamot 
Sven Esselius, ledamot  
Sokol Demaku, suppleant 
Adel Shkhes, suppleant 
Samuel Oluware, suppleant 
Sackari Sneck, suppleant 
Hakif Jashari, suppleant 
 
Delföreningar 2018: 
Albansk Kultur Center ”Migjeni”, Radio Dituria 
Borås Finska Förening, Boråsin Kaiku 
Finska Pingstkyrkan, Hyvän Sanoman Radio 
Israels Vänner, Israels Vänner Borås 
Kyrkliga Förbundets Närradioförening i Borås, Närradioandakter 
Lutherska Evangeliförening för finsktalande i Borås, Evankeliumin Ääni(Evangeliets röst) 
Multaka Asham, Multaka Asham 
Pingstförsamlingen Filadelfia i Borås, Radio Borås – Pingstkyrkans närradio 
Radio Sisu Sampo, Radio Sisu Sampo 
Hav media, Hav media 
Ternengere dive, Romano Radio Borås 
 
Verksamhetsåret 2018 i siffror:(2017 års siffror i parentes) 
Dagliga besök i snitt till hemsidan: 72 besök (59 besök) 
Totalt antal sända timmar: 1931 timmar (2250 timmar) 
Andel av sändningarna som sändes från studion: 18% (15%) 
Andel av sändningarna som sänds som ”satellit-sändning”: 26% (22%) 
Andel av sändningarna som var repriser: 56% (57%) 
Andel av sändningarna som uteblev: (uppskattningsvis) 7,8% (2,2%) 
Andel av sändningarna som var på finska: 66,5% (69%) 
Andel av sändningarna som var på svenska: 27% (27%) 
Andel av sändningarna som var på arabiska: 3,3% (1,6%) 
Andel av sändningarna som var på albanska: 2,2% (1,8%) 
Andel av sändningarna som var på romani: 0,5% (0,0%) 
Andel av sändningarna som var på engelska: 0,4% (0,6%) 
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Resultaträkning Borås Närradioförening 2018  

Intäkter  

Sändningsavgifter och musikrättigheter 145 192:- 

Tekniker-ersättning 15 441:- 

Bidrag från Borås Stad 36 000:- 

Återbäring                                   195:- 

TOTALT 196 828:- 

 

Kostnader 

El 3 000:- 

Hyra 33 000:- 

Telefon 5 522:- 

Drift  113 857:- 

Teknisk utrustning  47 167:- 

Kontor och porton  2 921:- 

Serveringar 1 136:- 

Lön (netto)  6 545:- 

Skatt och arbetsgivaravgift 8 605:- 

Försäkring 2 720:- 

Medlemsavgifter 1 600:- 

Bankavgift 1 250:- 

Musikrättigheter 20 772:- 

Resor                                  350:- 

TOTALT 248 445:- 
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Balansräkning 

Ingående balans 106 261:11 

Skulder och fordringar 0:- 

Utgående balans (eget kapital)                                 54 644:11 

Årets vinst - 51 617:- 
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Verksamhetsplan för Borås Närradioförening år 2019 
Borås Närradioförenings styrelse kommer fortsätta det ständigt pågående arbetet att skapa bästa 
möjliga förutsättningar för att sända närradio i Borås. Detta arbete innebär bland annat att hålla 
en god ekonomi, uppmuntra nya föreningar att börja sända närradio, förstärka de tekniska 
förutsättningarna, samarbeta med andra organisationer kring närradio samt att bidra till en bra 
sammanhållning inom närradion. 
 
Styrelsen kommer under året fortsätta det redan pågående arbetet med att se över de tekniska 
rutinerna. Detta arbete är viktigt för att säkerställa att inga sändningar uteblir samt för att 
förbättra ljudkvalitén. Utöver detta kommer även en översyn göras av närradioföreningens 
lokaler. 

 
Vidare kommer styrelsen arbeta med att vidareutveckla informationsslinga som sänds ut i radion 
under sändningsuppehållen. Detta för att kunna ge bättre och uppdaterad information till 
lyssnarna då dagens informationsslinga är utdaterad.  
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Budget 2019 Borås Närradioförening 

Intäkter 

Sändningsavgifter/Musikrättigheter 190 000:- 

Tekniker-ersättning 30 000:- 

Bidrag från Borås Stad 
 

36 000:- 
_______________________________ 

TOTALT 256 000:- 

 

Kostnader 

El  3 000:- 

Hyra 33 000:- 

Telefon  6 000:- 

Drift  85 000:- 

Teknisk utrustning  45 000:- 

Kontor/Porto  2 500:- 

Servering 1 500:- 

Tekniker lön (netto)  15 000:- 

Arbetsgivaravgift 3 500:- 

Försäkring 3 000:- 

Medlemsavgift 2 200:- 

Bankavgift 1 300:- 

Musikrättigheter 52 000:- 

Reseersättning 1 000:- 

Övriga kostnader                                2 000:- 

TOTALT 256 000:- 
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Ansökan om riktat bidrag, verksamhetsbidrag 2020 

Borås Ungdomsallians 
BUA är en paraplyorganisation bildad av alla fotbollsföreningar i Borås och fungerar som ett 

serviceorgan för anslutna föreningar. Med totalt 29 medlemsföreningar. 

 

Vi är en unik allians som funnits sedan 1950-talet, med andra ord en långvarig tradition som alltid 

främjat ungdomsfotbollen i Borås och Sjuhäradsbygden. 

Borås Ungdomsallians (BUA) arrangerar Futsal-turneringar inomhus på våren och hösten för flickor 

och pojkar i åldern 9–14 år, totalt 12 turneringar. 

Vi arrangerar fem 5 mot 5 sammandrag utomhus för flickor och pojkar i åldern 7–9 år. 

Ett av 5 mot 5 spelas på Borås Arena då vi också bjuder in samtliga fotbollsklubbar i Sjuhärad. Ett 

mycket populärt arrangemang som samlar över 100 lag och 2000 ungdomar. 

BUA arrangerar också jul- och sportlovsturneringar. 

 

Ansökt belopp:  120 000 kr 

 
 
 
 
/ Styrelsen Borås Ungdomsallians 

   
www.bua.pm  

 

Borås Ungdomsallians  

Skaraborgsvägen 62-64   

506 30 Borås bua.kontakt@gmail.com   

http://www.bua.pm/
mailto:bua.kontakt@gmail.com
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Verksamhetsberättelse 

Resultaträkning 

Styrelsen 2018 

 

Budgetförslag 2019 

Balansräkning 

Revisionsberättelse 



 
 

Borås Ungdomsallians (BUA), som är ett serviceorgan för 

föreningarna (28 föreningar) med ungdomsfotboll på 

programmet i Boråsområdet, har nu genomfört ytterligare ett 

verksamhetsår.  

 

Verksamheten har följt samma schema som de senaste åren med 

ansvar för inomhuscuper, sammandrag och lovturneringar.  

 

Året började som vanligt med vårens sex I-cuper med 

åldersklasserna P/F10 P/F12 P/F14. Därefter var det totalt fyra 

8:års sammandrag som genomfördes under våren och hösten.  

 

FUTSAL F 14 P 14 F 12 P 12 F 10 P 10 Totalt 

VT 14 20 14 26 16 20 110 

HT 15 29 11 27 5 25 112 

 29 49 25 53 21 45 222 

 

 

 

Lovaktivitet Datum Plats lag deltagare 

Jullovsfutsal 3-4 januari Boråshallen 26 260 
Påsklovsfutsal 4-5 april 2018 Boråshallen 12 120 
Sportlovsfutsal 14 februari  Lundbyhallen 8 80 

Verksamhetsberättelse 
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Tyvärr har vi under året drabbats av ekonomiska 

missförhållanden. Händelsen är polisanmäld och där avvaktar vi 

polisutredningen. 

BUA:s styrelse tackar föreningar och ledare som gör det möjligt 

för barn/ungdomar att få en meningsfull fritid, få delaktighet i ett 

föreningsliv och fostra goda samhällsmedborgare. Detta är målet 

med BUA:s verksamhet. 

 

Styrelsen i mars 2019 

Thorvald Carnåsen, Kent Kitti Ölander, Elmin Kurbegovic,  

Sabina Kitti Ölander, Claes Berntsson,  

Per Jagemark, Andreas Hansson 

 

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse 
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Resultaträkning 
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Balansräkning 
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 Utfall 2018  Förslag 2019 

Intäkter    

Medlemsavgifter 11.600  11.600 

Bidrag och sponsring 135.000  120.000 

Verksamhetsintäkter 174.750  190.000 

Summa intäkter 321.350  321.600 
 

   

Kostnader    

Verksamhetskostnader 92.655  95.000 

Försäljningskostnader 35.806  30.000 

Övriga externa kostnader 32.110  25.000 

Personalkostnader 40.700  100.000 

Kostnad av engångskaraktär 108.498  0 

Summa kostnader 309.769  250.000 
 

 

    

 

Ordförande, VU O  Ledamot X 
Thorvald Carnåsen  Claes Berndtsson 
   
Ledamot O Ledamot O Ledamot X 
Andreas Hansson Per Jagemark Elmin Kurbegovic 
   
Suppleant O Suppleant O  
Kent Kitti Ölander Sabina Kitti Ölander  
   
Valberedning O Valberedning O  
Mikael Johansson Henrik Waller  
   
Revisor O Revisor O  
Göran Odqvist Jari Isoma  

Styrelsen 2018 

Borås Ungdomsallians 

Skaraborgsvägen 62-64 

506 30 Borås 
 

www.bua.pm 

bua.kontakt@gmail.com 
 

Budgetförslag 2019 

O = står på omval            X = ett år kvar 



 
 

 

Till Fritids- och Folkhälsoförvaltningen Föreningsenheten 501 80 Borås 

 

Ansökan om Verksamhetsbidrag för år 2020 

 

Föreningsrådet i Borås, som är paraplyorganisationen för de föreningar som 

Borås Stad ger bidrag till, tackar för verksamhetsbidraget för innevarande år. 

 

Vi ansöker härmed om 45 000 för vår ordinarie verksamhet samt medel till 

utbildning för föreningarna – se nedan. 

 

Det mesta av medlemsavgifterna går tillbaka till våra föreningar bland annat i 

form av stipendier till ungdomsledare och verksamhetsbidraget blir det 

ekonomiska stöd vi har till övriga aktiviteter. 

 

Ett viktigt område är också att jobba med Överenskommelsen som vi tecknat 

med Borås Stad. Det behöver kanske erbjudas flera informationstillfällen för 

föreningar som inte idag har undertecknat Överenskommelsen. Vi vill också 

kunna vara en aktiv part i den fortsatta utvecklingen av vårt avtal. 

 

Föreningsrådet vill under 2020 jobba med att i samarbete med förvaltningen 

jobba med utbildning av ledare för barn med särskilda behov såsom NPF 

diagnoser m.fl. 

 

Delta aktivt i kommunala Fritidsrådet och vara föreningarnas röst gentemot 

förvaltningens politiker. Även vara en naturlig del av remisser som rör 

föreningslivet i Borås.  

 

I samarbete med förvaltningen anordna Föreningsgalan i Borås som ska vara en 

naturlig träffpunkt för Borås Stads föreningsliv. 

 

Med vänliga hälsningar 

Borås den 11/10 2019  

 

Tage Carlsson Ordförande Föreningsrådet i Borås  

Tel: 0703-29 56 71  tage.carlsson@gmail.com 

 

Bilagor: Verksamhetsberättelse, kassaberättelse, revisionsberättelse och 

föreninguppgifter. 

mailto:tage.carlsson@gmail.com


Verksamhetsplan Föreningsrådet i Borås 2019 

Vi ska under 2019 genomföra följande aktiviter. 

• Delta i uttagandet av årets Integrationsfrämjande Förening. 

• Ta hand om hanteringen av årets stipendier. 

• Anordna ett ombudsmöte (under hösten). 

• Genomföra årets Föreningsgalan ihop med Fritid & Folkhälsoförvaltningen 
och SISU Idrottsutbildarna. 

• Anordna aktivitet kring Barn med särskilda behov. 

• Delta i Överenskommelsen samråd och övrigt arbete inom denna. 

• Representera i Kommunala Fritidsrådet. 

• Anordna ett årsmöte (under våren). 

• Rekrytera medlemmar. 

• Delta aktivt i samhällsdebatten. 

• Uppdatera Hemsida och Facebook. 

• Delta i processen kring föreningsbidragen och vara remissinstans. 

• Delta i processen kring Träffpunkt Simonsland 2.0. 

• Verka för ett kompetenscenter för de idéburna organisationerna i Borås. 

Föreningsrådet i Borås Styrelse 

Genom  

Tage Carlsson ordförande



!  
    

  

En samorganisation för föreningslivet i 
Borås  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
2018 

Verksamhetsberättelse 2018 Föreningsrådet i Borås                                                              !  av 51



VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR FÖRENINGSRÅDET I BORÅS 2018 

Medlemsantal 
189 föreningar har betalat årsavgiften för år 2018 (189 föreningar var medlemmar 2017)  

ÅRSMÖTET DEN 28 MARS PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND. 
På mötet var 36 föreningar röstberättigade och drygt 50 personer hade mött upp.  

Innan årsmötesförhandlingarna drogs igång av Håkan Eriksson (Borås Nykterhetsvänners 
Centralförbund) fick vi lyssna till Malin Hagman och Nexdet Vokshi från abetslivsförvaltningen som 
pratade om fadderverksamhet och föreningsstöd. 

Tage Carlsson informerade om 2018 års arbete samt vad vi ska göra under 2019. 

OMBUDSMÖTET DEN 24:e OKTOBER PÅ TRÄFFPUNKT SIMONSLAND  
På mötet var vi drygt 89 personer från 54 föreningar. 

Vi blev informerade om Borås Stads översyn av föreningsbidragen och vad den nya utredningen innebär 
och på vilket sätt föreningarna kan påverka Anders Hjorth föredrog detta. 

Vi hade information från en av våra medlemsföreningar Hjärt- & Lungsjukas förening, Bengt Bergqvist 
pratade och svarade på frågor. 

Tage Carlsson informerade om kommande verksamhet som föreningsgalan och höstkonferensen mm och 
vad styrelsen ska jobbar med under året. 

FÖRENINGSGALAN 7 november 2018 

En mörk och dyster november lyses numera upp av en trevlig och festlig föreningsgala för en stor del av 
stadens engagerade föreningsledare. Föreningsgalan har blivit en trevlig tradition i det lokala 
föreningslivet. Här finns möjlighet att vara med för att under några timmar koppla av tillsammans, äta lite 
god mat, bli underhållen av någon av landets ”kändisar” och utbyta erfarenheter. I år fick vi njuta av Timo 
Räisenen som gav oss en musikals resa. 
För tredje året var vi på Åhaga, alldeles utomordentlig plats, och förhoppningen är väl att detta skall bli 
möjligt även i fortsättningen.  
Under kvällen utdelades Föreningsrådets Ungdomsledarstipendium, stipendiet för Kvinnligt Ledarskap, 
Borås Södra Rotary delade ut sitt ungdomsledarstipendium, duktiga motionärer som genomfört 
Boråsklassikern fick sina medaljer, Borås Stad utsåg årets Integrationsfrämjande Förening, SISU 
Idrottsutbildarna presenterade Årets Idrottsförening och de föreningar som jobbat för att få en säkrare 
förening blev certifierade som Säker och Trygg Förening. 
För att planera och genomföra denna kväll är det ju någon som måste ”göra jobbet”, och det är ett väl 
inarbetat samarbete mellan Föreningsrådet, SISU Idrottsutbildarna och Borås Stad. 

De som fick stipendier och utmärkelser för insatser under 2018: 
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Föreningsrådets Ungdomsledarstipendium tilldelades Inge Söderlund, Byttorps IF, Samir Aouli, IK Ymer 
boxning. 

Kvinnligt ledarskaps stipendium fick Linda Wennersten Sporre, Borås Aikidoklubb. 

SISU Idrottsutbildarnas utmärkelse Årets Idrottsförening fick Borås Fältritt Klubb. 

Årets Integrationsfrämjande förening tilldelades Kulturföreningen Bosnien-Hercegovina ”Bosna”. 

Certifierade till Säker och Trygg Förening blev ytterligare tio föreningar. Nu är 94 föreningar Säkra och 
Trygga Föreningar i Borås. 

Boråsklassikern tilldelades ett stort antal personer 

Borås Södra Rotarys Ungdomsledarstipendium fick Marija Magnusson, Nikki Elfstrand och Moa 
Söderberg, Musketers Funky Cheer. 

EKONOMI  
Medlemsavgiften för året har varit 200 kronor. Föreningsrådet har hos Fritids- och folkhälsonämnden sökt 
verksamhetsbidrag på 45000 kronor och beviljats 45000.  
Årets resultat är plus 40.539 kr och tillgångarna 2018 12 31 är 117.711 kr För övrigt hänvisas till den 
ekonomiska rapporten.  

STYRELSEN 

Styrelsen har under året haft 8 protokollföra sammanträden och bestått av 9 personer  
Tage Carlsson ordf. HRF Borås  
Anita Zetterman vice ordf. Mariedals IK  
Seija Noppa kassör Kultur 75  
Marja Leena Mäkinen Sandin, RTP  
Christian Hedin, Funktionsrätt Borås  
Abdullahi Hersi, ISTK 
Bo-Lennart Bäcklund S:t Örjans Scoutkår    
Berit Hallqvist Equmenia Fristad  
Ulf Karlsson, Borås Badminton 
Ersättare har varit  
Kent Jogeland IK Ymer   
Rebecca Pandora Friedman Makedonska föreningen 
Monica Golscher, Afasiföreningen  
Adjungerad  
Mikael Hedberg sekreterare Fritids- och Folkhälsoförvaltningen 
Anders Hjorth Överenskommelsen Borås 

Revisorer har varit:  
Rune Johansson Borås Minigolfklubb  
Lars-Gunnar Karlander KFUM/M Borås scout. 
Ersättare: Rolf Hjertkvist, FUB Borås 
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Valberedning har utgjorts av:  
Arne Johansson, Borås Ungdomsallians(sammankallande)  
Rolf Hjertkvist FUB Borås   
 

Rätt att teckna Föreningsrådet i Borås  
Firmatecknare har varit Tage Carlsson ordf. och Seija Noppa kassör. Ordförande eller vice ordförande har 
attesterat räkningar över 500 kr. 

Representanter till Kommunala Fritidsrådet har varit Berit Hallqvist, Anita Zetterman, Ulf Karlsson och 
Tage Carlsson. Ersättare har varit Pandora Friedman och Seija Noppa 

ÖVRIGT OCH GLIMTAR FRÅN ÅRET 
Vi deltog i Prideparaden i Borås med banderoll och gick ihop med SISU och andra idrottsföreningar. 

En föreläsning om de ideburnas organisation på DHR Borås (Ribbingsgården) 22/3 
Ca 30 personer deltog och lyssnade på Lari Pitkä-Kangas för Malmö som pratade om hur de gör där mm. 

Vi har deltagit i en arbetsgrupp för översynen av föreningsbidragen. Anders Hjorth, Anita Zetterman, Ulf 
Karlsson och Dahn Svensson har varit med där under året. 

Föreningsrådet är medlem i Föreningen Folkrörelsens arkiv. 

Föreningsrådet är medlem i Sveriges Föreningar som är riksorganisation för Föreningsråd i Sverige. (de 
utser tex Sveriges Föreningsvänligaste kommun) Berit Hallqvist deltog i årsmöte och minikonferens i 
Stockholm på Ersta Sköndal den 16-17:e mars.  
Vi deltog även i deras höstkonferens 13-14 oktober i Haninge Berit Hallqvist och Bo-Lennart Bäcklund 
deltog. 

Kommunala Fritidsrådet har träffats vid fyra tillfällen under året. Frågor vi diskuterat har bland annat 
varit Friluftsanläggningar, Spår och leder, Föreningsbidrags-utredning, Överenskommelsen, Kraftsamling 
Sjöbo, Övernattning i Kommunala lokaler, Uthyrningspriser mm.   

Till Överenskommelsen som beslutades i slutet av 2016 har under hösten 2018 skapats ett Samråd mellan 
politiker och ”Det Idéburna”.  Föreningsrådets representanter är ordinarie Anita Zetterman och ersättare 
Berit Hallqvist. Anders Hjort är anställd för att bevaka de föreingsrådet och de idéburnas intressen inom 
Överenskommelsen. 
Vad som händer i arbetet kan man följa på hemsidan https://www.boras.se/kommunochpolitik/
samarbetenochnatverk/overenskommelsen.4.1ae1741f15db936d02b52f46.html och även på face-book 

Under året har vi öppnat en facebooksida och vi försöker hålla hemsidan skapligt aktuell.  

Härmed tackar vi för förtroendet under 2018 och ställer våra platser till årsmötets förfogande. 
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Tage Carlsson Anita Zetterman Seija Noppa 
Ordförande vice ordförande kassör 

Abudallhi Hersi  Christian Hedin  Marja Leena Mäkinen Sandin 
ledamot  ledamot  ledamot 

Bo-Lennart Bäcklund  Berit Hallqvist Ulf Karlsson 
ledamot   ledamot   ledamot 
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2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00047 3.6.8.25 
 

  

 

Borås Stads strategi för friluftsliv 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna Borås Stads strategi för 

friluftsliv med gjorda förändringar och översända det till Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ta 

fram en friluftsplan för Borås Stad. Efter dialog med berörda förvaltningar har 

behovet av en gemensam strategi, snarare än plan, identifierats. Strategin anger 

avgörande vägval för friluftslivet i Borås och avser att ligga till grund för det 

fortsatta konkreta arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden översände Borås 

Stads strategi för friluftsliv för yttrande till berörda nämnder och bolag. Efter 

ha tagit del av inkomna remissvar har en del ändringar och tillägg gjorts. 

 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad 

befolkningsmängd och därför är det viktigt att bevara värdefull mark som 

annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av 

olika intressen för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och 

utveckla befintliga och nya friluftsområden, för dagens och kommande 

generationer.                   

Ärendet i sin helhet 

Strategin tar hänsyn till andra styrande dokument i staden, så som Vision 2025, 

Översiktsplanen, Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark, 

Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, plan för spår och leder och 

cykelplanen. 

 

Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är ”Vistelse 

utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 

utan krav på tävling”. Strategin bygger på de 10 nationella friluftsmålen.  

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så 
vis vitt skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den 
bostadsnära naturen. För att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och 
bred samverkan avseende utbud. Strategin omfattar hela kommunens 
geografiska yta, både land och vatten.  



Borås Stad 
  Sida 

2(2) 

 

 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan 

kommunala nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra 

aktörer som har relevant kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra 

ideella organisationer.  

 

Strategins inriktningar anger kommunens strategier för att säkerställa och 

utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv i olika miljöer och för olika 

målgrupper. Strategin fokuserar på att: 

- Öka tillgängligheten för alla 

- Planera rätt med friluftslivet i fokus 

- Vårda naturen och friluftsområdena 

- Anpassa utbudet utifrån olika behov 

- Anpassa informationen 

- Öka kunskapen om och förståelsen för naturen 

Beslutsunderlag 

1. Borås Stads strategi för friluftsliv 

2. Sammanställning av remissvar                         

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: XXX
Gäller för: Alla nämnder och bolag
För uppföljning och revidering ansvarar: Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr:
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Borås Stads strategi 
för friluftsliv
Friluftslivet bidrar till att förbättra folkhälsan och öka förståelsen för naturen. Frilufts- 
och rekreationsområden kan skapa förutsättningar för att öka den fysiska aktiviteten, 
främja socialt deltagande, interaktion mellan människor och mellan människor och natur. 
Friluftsområdena ger människor möjlighet att mötas, vilket skapar förutsättningar för 
ökad integration och social sammanhållning. 

Målet för Sveriges friluftslivspolitik är att stödja människors möjligheter att vistas i naturen 
och utöva friluftsliv. Detta sker med allemansrätten som grund. Alla människor ska ha 
möjlighet att få naturupplevelser, välbefinnande, social gemenskap och ökad kunskap 
om natur och miljö. Friluftslivet är i förändring. Nya former av friluftsaktiviteter uppstår 
och nya grupper av människor gör olika val av aktiviteter i sitt umgänge med naturen. 
Friluftslivet ska vara jämställt så att alla, oavsett kön, kan ta del av det på jämställda villkor. 

Borås är en växande kommun. Staden förtätas som ett resultat av ökad befolkningsmängd.  
Därför är det viktigt att bevara värdefull mark såväl i staden som på landsbygden, vilken 
annars tas i anspråk när staden växer. När staden växer ökar konkurrensen av olika intressen 
för marken och strategin syftar därför till att säkerställa och utveckla befintliga och nya 
friluftsområden, för dagens och kommande generationer. 

Borås har goda förutsättningar för ett varierat och rikt friluftsliv då kommunen består av 
varierad natur med olika karaktärer och många sjöar och dammar. Närheten till natur 
skapar goda förutsättningar för både det vardagliga och organiserade friluftslivet. Trots 
närheten till naturen begränsas ibland tillgängligheten på grund av barriärer, så som 
järnvägar och vägar.

Koppling till mål och styrande dokument
Borås Stads strategi för friluftsliv ska bidra till att uppnå ett antal mål på nationell, 
regional och lokal nivå. 

Nationella mål
Strategi för Borås stads friluftsliv bygger på de tio nationella friluftsmålen: 

1. Tillgänglig natur för alla

2. Starkt engagemang och samverkan

3. Allemansrätten

4. Tillgång till natur för friluftsliv

5. Attraktiv tätortsnära natur

6. Hållbar regional tillväxt och landsbygdsutveckling

7. Skyddade områden som resurs för friluftslivet

8. Ett rikt friluftsliv i skolan

9. Friluftsliv för god folkhälsa

10. God kunskap om friluftslivet
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Regionala mål
Vision Västra Götaland
Visionen uttrycker ett övergripande framtida tillstånd, önskvärt att uppnå – det goda 
livet.

Lokala mål
Visionen – Borås 2025
Borås stad har en vision för år 2025 som ska leda allt utvecklingsarbete. Visionen pekar 
ut sju strategiska målområden. 

Strategin tar också hänsyn till och kompletterar andra styrande dokument i staden, så 
som Översiktsplanen, Grönområdesplanen, Borås stads miljömål, Borås stads riktlinjer 
för förvärv och försäljning av mark, Plan för spår och leder och Cykelplanen.

Definition, avgränsning och ansvar
Definitionen av friluftsliv som Borås Stad har valt att utgå från är:

”Vistelse utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser 
utan krav på tävling”. (SFS 2003:133)

Definitionen rymmer ett brett perspektiv av vad friluftsliv är och omfattar på så vis vitt 
skilda aktiviteter, även vardagliga aktiviteter och vistelse i den bostadsnära naturen. För 
att tillgodose olika behov krävs fysisk planering och bred samverkan avseende utbud. 

Aktiviteter som inte är motorbundna ska gynnas. Miljölagen, Terrängkörningslagen och 
Sjölagen reglerar organiserad och oorganiserad motortrafik på land och i vatten. Buller och 
höga hastigheter stör djurlivet och är därför inte på naturens villkor. Strategin omfattar 
hela kommunens geografiska yta, både land och vatten. 

För att utveckla friluftslivet i Borås stad behövs en bred samverkan mellan kommunala 
nämnder och bolag. Samverkan behöver också ske med andra aktörer som har relevant 
kunskap om friluftsliv, så som föreningsliv och andra ideella organisationer. Fritids- och 
folkhälsonämnden ansvarar för att följa upp strategin. 

Strategiska inriktningar
Inriktningarna anger kommunens strategier för att säkerställa och utveckla tillgången till 
ett varierat friluftsliv i olika miljöer. 

För att säkerställa tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Öka tillgängligheten för alla genom att

• Prioritera aktiviteter som är kostnadsfria.

• Prioritera aktiviteter som inte kräver stora mängder utrustning.

• Prioritera aktiviteter som kan utövas av många.

• Säkerställa den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

• Säkerställa tillgången till naturen för kommunens pedagogiska verksamheter.

• Samverka med föreningar och ideella organisationer.
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Planera rätt med friluftslivet i fokus genom att

• Säkerställa att hänsyn tas till viktiga natur- och rekreationsområden i allt planarbete.

• Identifiera och förvärva strategiskt viktiga områden för friluftsliv.

• Säkerställa att ekosystemtjänster alltid finns med tidigt i planeringen av bebyggelse
och av friluftsområden.

• Vid planering av nya friluftsområden ska friluftslivet anpassas och göras tillgängligt
för pedagogiska verksamheter och kunna användas i undervisningen.

Vårda naturen och friluftsområdena så att
• Natur- och friluftsområdena är funktionella och fyller de syften de är avsedda för.

• De är tillgängliga, attraktiva och användbara utifrån områdets karaktär.

• Områden där många rör sig, exempelvis vid entréer och gångvägar, prioriteras.

För att utveckla tillgången till ett varierat friluftsliv ska Borås stad:

Anpassa utbudet utifrån olika behov genom att

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

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

• Tillsammans med de pedagogiska verksamheterna utveckla ett friluftsliv anpassat för
barn och unga.

• Tillgängliggöra friluftsområdena för personer med fysiska och kognitiva
funktionsnedsättningar.

Anpassa informationen genom att 

• Erbjuda information på olika språk och till invånare med särskilda behov.

• Ha uppdaterad och gärna digital information på plats och i anslutning till naturområden
och friluftsanläggningar.

• Skapa tydliga entréer, skyltning och hänvisningar på området.

Öka kunskapen om och förståelsen för naturen genom att

• Sprida kunskap om Allemansrätten, biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

• Samverka med civilsamhället för att nå fler invånare.
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Sammanställning av inkomna yttranden 
 

 
Kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsen tillstyrker remissen. Mot beslutet reserverar sig M+KD till 
förmån för sitt eget förslag. SD reserverar sig mot beslutet.  
 
Föreslår följande tillägg: 
 
I Borås Stads riktlinjer för förvärv och försäljning av mark finns rekreation och 
friluftsliv med som ett av fyra syften. Strategin skulle därför kunna kopplas till 
riktlinjerna och förtydliga vad som menas med strategiskt viktiga områden. 
 
Peka ut fysiska områden, enligt ÖP.  
(Kommentar: Detta får i så fall göras i en plan) 
 
Öka jämställdhetsperspektivet och synliggöra det, så att pojkar och flickor, kvinnor 
och män på jämställda villkor kan ta del av friluftslivet i Borås. 
 
Punkt ang fysisk tillgänglighet och en punkt som handlar om funktionsnedsatta. 
 

 
Arbetslivsnämnden 
Arbetslivsnämnden tillstyrker remissen. 

 

Kulturnämnden 
Kulturnämnden tillstyrker remissen.  
 

Samhällsbyggnadsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden tillstyrker remissen. Föreslår följande tillägg: 
 
Vill se en komplettering hur strategin bidrar till att nå stadens berörda mål och 
vilka dessa mål är. Samt hur strategin tar hänsyn till andra styrdokument i Borås 
Stad. 

 
Sociala omsorgsnämnden  
Sociala omsorgsnämnden tillstyrker remissen.  
 

Förskolenämnden 
Förskolenämnden tillstyrker remissen.  
 

 



Grundskolenämnden  
Grundskolenämnden tillstyrker remissen. Föreslår ett tillägg: 
 
- Vid planering av nya friluftsområden ska friluftslivet anpassas och finnas 
tillgängligt till skolorna och anpassas för att enkelt kunna användas i 
undervisningen. 
 

Tekniska nämnden 
Tekniska nämnden tillstyrker remissen. Föreslår några mindre textjusteringar. 
 

Lokalförsörjningsnämnden 
Lokalförsörjningsnämnden tillstyrkte remissen. Föreslår följande tillägg: 
 
Tillgänglighetsperspektivet behöver inbegripa såväl fysiska som kognitiva 
funktionsnedsättningar. 
 
Viktigt att arbetet fortsätter med att ta fram en plan för aktiviteter, tidsplan och 
ansvar.  
(Kommentar: Detta får i så fall göras i senare skede) 

 
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 
Gymnasie och vuxenutbildningsnämnden avstår från yttrande 
 

Individ- och familjeomsorgsnämnden 
Individ- och familjeomsorgsnämnden tillstyrker remissen. 

 

Överförmyndarnämnden 
Överförmyndarnämnden avstår från yttrande. 

 

Miljö- och konsumentnämnden 
Miljö- och konsumentnämnden tillstyrker remissen. 
 

Vård- och äldrenämnden 
Vård- och äldrenämnden tillstyrker remissen. 

 
Borås Energi och Miljö 
Borås Energi och Miljö tillstyrker remissen. 
 

Industribyggnader i Borås AB 
Industribyggnader i Borås AB avstår från yttrande.  
 

 



BoråsBorås TME AB 
BoråsBorås TME AB avstår från yttrande. 
 
Framtid Fristad 
Framtid Fristad ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Viktigt med samverkan med civilsamhället där berörda aktörer kan träffas. 
 

Attraktiva Toarp 
Attraktiva Toarp ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Lägg till landsbygdsperspektivet. 

 
Friluftsfrämjandet 
Friluftsfrämjandet ställer sig bakom förslaget. Lämnar följande kommentar: 
 
Betona ytterligare hållbarhet – biologisk och social.  
 

Bredareds IF 
Bredareds IF ställer sig bakom förslaget. 

 

Ljushults hembygdsförening 
Ljushults hembygdsförening avstår från att svara 
 
 
Föreningar som visat intresse för fortsatt samverkan: 
Friluftsfrämjandet 
Bredareds IF 
Framtid Fristad 
Attraktiva Toarp 
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Yttrande över en motion för ökad trygghet - i hela 

Borås, För Moderata Samlingspartiet i Borås Mattias 

Karlsson (M) och Annette Carlson (M) 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker att Borås Stad ska vara en aktiv part i 

arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan utanför kommunens 

centrala delar. Samt att beslutssatsen ändras från En utredning genomförs för att visa 

var de trygghetsskapande resurserna används i syfte att säkerställa att resurser fördelas mer 

likvärdigt mellan kommuns olika delar till En utredning genomförs för att visa var de 

trygghetsskapande resurserna används.         

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden har getts möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, mellan tätorten och ytterområdena.  

Motionen avser dels genomförandet av trygghetsmätningar, vilka anses bör 

omfatta hela kommunen. Fritids- och folkhälsonämnden anser att de gör det då 

samtliga trygghetsmätningar genomförda mellan 1999 - 2019, förutom den som 

genomfördes 2017, innefattar hela kommunen uppdelad i olika geografiska 

områden.  

Inom ramen för arbetet En säker och trygg kommun och det 

brottsförebyggande rådet genomförs trygghetsvandringar årligen. Dessa 

ansvarar Fritids- och folkhälsonämnden för, i nära samarbete med berörda 

nämnder och områdesnätverk och/eller ortsråd. Nämnden anser att ansvaret 

för planering, genomförande och uppföljning av trygghetvandringarna ligger på 

Borås Stad och inte på civilsamhället, dock sker arbetet i nära samarbete med 

områdesnätverken och/eller ortsråden.  

Grannsamverkan ansvarar polisen för och Fritids- och folkhälsonämnden är en 

stödjande part i arbetet. Det är i dagsläget närmare 3500 hushåll anslutna till 

grannsamverkan, vilka är spridda över hela staden. Områden som deltar i 

grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med polisen och 

ansvarar för samordning av de lokalt anslutna hushållen, då metoden är 

uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är förlagt till civilsamhället.  
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Angående trygghetsinsatser såsom klottersanering, trafiklösningar och belysning 

hänvisar Fritids- och folkhälsonämnden till Tekniska nämnden som har 

ansvaret för dessa åtgärder.  

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens alla delar 

vore önskvärt.                

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig i En motion för 

ökad trygghet- i hela Borås. Moderata samlingsförbundet ifrågasätter i 

motionen hur resurserna i det trygghetsskapande arbetet är fördelat i hela 

staden, i mellan tätorten och ytterområdena.  

Trygghetsmätningar har genomförts i Borås Stad sedan 1999. Tidigare 

genomfördes och samfinansierades de tillsammans med polisen men sedan 

polisens omorganisation samfinansierar de inte längre trygghetsmätningarna 

utan hänvisar till deras nationella trygghetsundersökning, NTU. Borås Stad har 

fortsatt att regelbundet genomföra trygghetsmätningar. Under 2017 

genomfördes en trygghetsmätning på områdena Hässleholmen, Hulta, Norrby 

och Sjöbo, i syfte att skaffa ett underlag inför att staden tillsammans med 

polisen och AB Bostäder började arbeta enligt EST-modellen, Effektiv 

samordning för trygghet. Trygghetsmätningen syftade till ett ge ett underlag för 

att jämföra med över sikt på de områden som metoden implementerats eller så 

småningom ska implementeras på. Alla övriga trygghetsmätningar, inklusive 

den senaste undersökningen 2019 omfattar hela kommunen indelad i olika 

geografiska områden. Fritids- och folkhälsonämnden anser att 

trygghetsnätningarna genomförs över hela staden och ger ett underlag för att 

följa upp kommande trygghetsskapande arbete. 

Inom ramen för En säker och trygg kommun och det brottsförebyggande rådet 

genomförs årligen tre trygghetvandringar, vilket bygger på ett beslut sedan 

stadsdelstiden då det skulle genomföras en trygghetsvandring årligen i 

respektive stadsdel. Numera genomförs trygghetsvandringar utifrån behov och 

önskemål från våra olika nätverk och ortsråd. 2019 genomfördes 

trygghetsvandringar på områdena Sjöbo, Viskafors och Fristad. Det finns 

framtagna rutiner för trygghetsvandringar, vilka i korthet innebär att arbetet 

samordnas av fritids- och folkhälsoförvaltningen och genomförs tillsammans 

med lokalförsörjningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, 

samhällsbyggnadsförvaltningen, berörda bostadsbolag och befintligt 

områdesnätverk eller ortsråd. Fritids- och folkhälsonämnden anser att Borås 

Stad tar initiativ och ansvarar för genomförandet av trygghetsvandringar i 

samverkan med civilsamhället.  

Grannsamverkan är en trygghetsskapande metod som vuxit de senaste åren och 

innefattar numera närmare 3500 hushåll, spridda över hela kommunen. Det är 

främst villaområden som är anslutna men även flertalet radhus och 

bostadsrättsföreningar. Det är polisen som ansvarar för, informerar och följer 

upp arbetet med grannsamverkan. De utbildar kontaktpersoner och bistår med 

material. Borås stad deltar i arbetet som medarrangörer vid utbildningarna, där 
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staden står för inbjudan, annonsering, lokal och fika samt hjälper till med 

spridning av information inom stadens kontaktnät.  Områden som väljer att gå 

med i grannsamverkan utser en kontaktperson vilken håller kontakt med 

polisen och som ansvarar för samordning av de anslutna hushållen i 

bostadsområdet, då metoden är uppbyggd så, men inget ytterligare ansvar är 

förlagt till civilsamhället. 

Fritids- och folkhälsonämnden anser att ansvaret för grannsamverkan inte 

ligger på civilsamhället utan att polisen ansvarar för arbetet och Borås Stad 

stödjer arbetet och fungerar som länk till civilsamhället genom befintliga 

nätverk och ortsråd.  

Trygghetssatsningar såsom trafiklösningar, rensning av sly, klottersanering och 

belysning i kommunens ytterområden efterfrågas i motionen. Fritids- och 

folkhälsonämnden hänvisar till Tekniska nämnden, som ansvarar för det 

arbetet. Fritids- och folkhälsonämnden bidrar dock till dialog mellan främst 

ortsråden och berörda nämnder inom uppdraget Lokalt inflytande och genom 

så kallade samrådsarenor. Samrådsarenorna är ett positivt mötesforum där 

representanter från staden och civilsamhället träffas och diskuterar lokala behov 

och trygghetsskapande insatser på serviceorterna med omnejd. Det är främst 

strukturella behov, såsom trafiklösningar inklusive gång och cykelvägar och 

utveckling av den fysiska miljön som ortsråden lyfter. Forumen syftar till att 

utveckla ytterområdena i samverkan med lokala aktörer/ortsråden.  

Under 2018-2019 har Borås Stad erhållit medel från Leader Sjuhärad för att 

utöka stödet till ortsråden, vilket genererat ett intensifierat arbete i 

serviceorterna. Ortsråden har getts möjlighet att själva anställa en person på 10 

procent som kan driva de lokala utvecklingsfrågorna i samverkan med Borås 

Stad. Tack vare politiska beslut kommer medel att avsättas så att detta arbete 

kan fortsätta från och med 2020 och bidra till ett fortsatt stort engagemang och 

en långsiktig samverkan mellan ortsråden och staden.   

Angående polisens organisering har Fritids- och folkhälsonämnden ingen 

rådighet. Samverkan mellan staden och polisen styrs av 

Samverkansöverenskommelsen mellan polismyndigheten, lokalpolisområde 

Borås och Borås Stad 2018-2020. Samverkan har utvecklats de senaste åren och 

upplevs väldigt bra. Nämnden håller med om att ökad polisnärvaro i stadens 

alla delar vore önskvärt.  

Beslutsunderlag 

1. Missiv, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-10-07 

2. Motion, En motion för ökad trygghet - i hela Borås, 2019-09-26                                 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
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boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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2019-10-07 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00838 1.1.1.1 

  

 

 

Remiss: En motion för ökad trygghet - i hela Borås 

 

Remissinstanser 

1. Fritids- och folkhälsonämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-13. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00838 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer i 

normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i det 

beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Peder Englund 
Handläggare 
033 357755



Motion  Kommunfullmäktige 
  2019-09-26 

  

En motion för ökad trygghet – i hela Borås  

I Borås stads senaste trygghetsmätning från 2017 deltog bara fyra områden: Hulta, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. För att på sikt kunna stärka kommunens trygghetsarbete, 
vore det önskvärt om fler av Borås delar kunde bli föremål för trygghetsmätningar, så att det 
också där finns underlag för att följa upp det trygghetsskapande arbete som görs eller 
kommer göras i framtiden.  

I kommunens dokument Säker och trygg kommun, hänvisar staden till ortsråden, som 
ansvariga för trygghetsvandringar och grannsamverkan i stadens serviceorter. Därmed läggs 
alltså hela ansvaret för trygghetsarbetet över på civilsamhället. Civilsamhället kan självklart 
ha en viktig roll att spela för att säkra tryggheten i människors närområde. Samtidigt kan det 
inte vara rimligt att från kommunens sida lägga över allt ansvar på annan part, utan att 
erbjuda någon som helst stöttning i det arbete som man förväntar sig ska göras.  

Vi moderater tycker inrättandet av ortsråden var ett väldigt bra initiativ. Dock anser vi att 
det borde vara kommunen som bjuder in till uppstart av grannsamverkan och 
trygghetsvandringar, tillsammans med övriga kommunala och statliga aktörer. Föreningarna 
kan och bör visserligen vara en del i det arbetet men ska inte nödvändigtvis behöva ta 
ledartröjan.  

När det gäller trygghetssatsningar och nolltolerans mot klotter, pågår ett visst, om än 
otillräckligt, arbete i Borås centrala delar. Utanför centrum saneras dock sällan klotter och 
kommunen finansierar eller tar sällan initiativ till trygghetsskapande åtgärder i form av 
smartare trafiklösningar, rensning av sly, bättre belysning eller andra trygghetsskapande 
åtgärder. 

Moderaterna hade också gärna sett att polisen satsade mer på lokalområdespoliser i både 
våra utanförskapsområden och i områdena utanför centrala Borås. Det vore ett viktigt steg i 
att överbrygga de skillnader som finns mellan Borås centrala delar och dess så kallade 
serviceorter.  

Med anledning av ovanstående föreslås Kommunfullmäktige besluta 

Borås Stad ska vara en aktiv part i arbetet med trygghetsvandringar och grannsamverkan 
utanför kommunens centrala delar. 

En utredning genomförs för att redovisa var de trygghetsskapande resurserna används i syfte 
att säkerställa att resurser fördelas mer likvärdigt mellan kommunens olika delar. 
  
För Moderata Samlingspartiet i Borås   
 
Mattias Karlsson (M)     Annette Carlson (M) 
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Yttrande över Borås Stads Strategi för parkering i 

Borås 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Parkeringsstrategi för Borås och 

skickar till Kommunstyrelsen.                             

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till det helhetsgrepp som tas över 

parkeringssituationen i Borås. Med mindre biltrafik ökar upplevelsen av 

trygghet för både barn och äldre. Fler vill vistas i centrum, vilket bidrar till liv 

och rörelse vid olika tider på dygnet.  

 

Möjligheterna till vardagsmotion främjas av bättre möjligheter att byta från buss 

och bil till cykel eller promenad vid pendel- och infartsparkeringar.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser en utmaning i att kommunicera strategin och 

dess syfte till besökare och invånare. Här vill vi lyfta Göteborg som ett gott 

exempel, där man som besökare direkt vid infarterna och närmare centrum kan 

se var det finns möjligheter att hitta lediga parkeringsplatser. När det gäller 

boende och de som har sin arbetsplats i staden förslår Fritids- och 

folkhälsonämnden öppna möten i olika sammanhang för att öka förståelsen för 

parkeringsstrategin och dess genomtänkta syfte att skapa ett levande, spännande 

och attraktivt centrum.   

 

Med en bättre skyltning om tillgängliga parkeringar ökar möjligheterna för 

besökare att hitta parkering vid olika evenemang, vilket är positivt och 

nödvändigt för staden som evenemangsstad. Fritids- och folkhälsonämnden vill 

även i detta sammanhang passa på att lyfta de parkeringsproblem som finns vid 

anläggningarna kring Boråshallen och Knallelandsområdet samt lyfta behovet 

av flexibla parkeringslösningar vid större arrangemang typ SM-veckan. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Parkeringsstrategin.               

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad har olika styrdokument. En strategi är aktiverande och ska vara ett 

avgörande vägval för att nå målen för Borås. 
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Parkeringsstrategin följer planeringsprinciperna i Översiktsplanen. Målet med 

strategin är att medverka till en långsiktig och hållbar parkeringspolitik med 

kunden och attraktiv stad i fokus. Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och 

prioritera parkeringsplatser för besökande och boende i centrum samt skapa 

arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. Den ska även bidra till att skapa ett 

levande, spännande och attraktivt centrum. Eftersom de huvudsakliga 

parkeringsproblemen idag finns i de centrala delarna ligger fokus i 

parkeringsstrategin på dessa delar. Samtidigt finns även områden för 

pendelparkering och infartsparkering med i strategin. 

 

Parkeringsstrategin används som styrmedel i planeringsprocessen och utgår från 

kundens perspektiv. Det är i första hand besökande och boende och i sista 

hand arbetande/verksamma som ska beredas plats för bilparkering inom 

cityringen. För att tillgodose de sistnämnda planeras 

pendelparkeringar/infartsparkeringar för möjlighet till samåkning, 

kollektivtrafik in i stan och möjlighet att parkera/låna cykel. 

 

Som verktyg för att nå strategin delas staden in i tre zoner där avståndet mäts 

från Stora Torget: 

Zon 1: 400 meter från Stora Torget 

Zon 2: 800 meter från Stora Torget  

Zon 3: Övrigt 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till det helhetsgrepp som tas över 

parkeringssituationen i Borås. Det är vidare positivt att centrum planeras för att 

gynna oskyddade trafikanter. Med mindre biltrafik ökar upplevelsen av trygghet 

för både barn och äldre. Fler vill vistas i centrum, vilket bidrar till liv och rörelse 

vid olika tider på dygnet.  

 

Möjligheterna till vardagsmotion främjas av bättre möjligheter att byta från buss 

och bil till cykel eller promenad vid pendel- och infartsparkeringar.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser en utmaning i att kommunicera strategin och 

dess syfte till besökare och invånare. Här vill vi lyfta Göteborg som ett gott 

exempel, där man som besökare direkt vid infarterna och närmare centrum kan 

se var det finns möjligheter att hitta lediga parkeringsplatserl. Det här borde 

vara möjligt även i Borås. När det gäller boende och de som har sin arbetsplats i 

staden förslår Fritids- och folkhälsonämnden öppna möten i olika sammanhang 

för att öka förståelsen för parkeringsstrategin och dess genomtänkta syfte att 

skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum.   

 

Med en bättre skyltning om tillgängliga parkeringar ökar möjligheterna för 

besökare att hitta parkering vid olika evenemang, vilket är positivt och 

nödvändigt för staden som evenemangsstad. Fritids- och folkhälsonämnden vill 

även i detta sammanhang passa på att lyfta de parkeringsproblem som finns vid 
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anläggningarna kring Boråshallen och Knallelandsområdet samt lyfta behovet 

av flexibla parkeringslösningar vid större arrangemang typ SM-veckan. 

 

Samtidigt vill Fritids- och folkhälsonämnden passa på att lyfta 

parkeringssituationen kring Stadsparksbadet, ett av Borås främsta besöksmål. 

Här har besökarna svårt att hitta parkeringsplatser inom 250 meter då de tre 

närmsta parkeringarna oftast är upptagna. Dessutom har personalen svårt att 

hitta parkeringar när de arbetar andra skiftet. Konsekvensen blir att de känner 

sig otrygga när de går från arbetsplatsen till parkeringsplatserna kring 

Resecentrum efter klockan 2200. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Parkeringsstrategin. 

 

Beslutsunderlag 

1. Strategi för parkering i Borås                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: jan.petersson@boras.se 
Skickat: den 14 oktober 2019 13:50 
Till: Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Tekniska nämnden 

Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; Borås Parkerings AB; AB Bostäder 
i Borås; info@borascity.se; erik.williamson@castellum.se; 
anna.liljenby@fastighetsagarna.se; 
trafikverket@trafikverket.se; vasttrafik@vasttrafik.se; 
kommun@vasttrafik.se 

Ämne: Remiss på Strategi för parkering i Borås 
Bifogade filer: Missiv.doc; Parkeringsstrategi - strategi.pdf 

Hej 

Strategi för parkering i Borås 

En tätare stad kräver en smart hantering av markytor. Parkering är ett kraftfullt styrmedel som 

kommunen själv har ansvar för. Parkering är ett styrmedel för effektiv markanvändning och för 

att uppnå kommunens övergripande mål. Parkeringspolitiken påverkar färdemedelsval, 

attraktivitet och stadens karaktär etc.  

Målet med denna strategi är att medverka till en långsiktig och hållbar parkeringspolitik med 

kunden och attraktiv stad i fokus. Genom att följa planeringsprinciperna i ”Översiktsplan för 

Borås” skapar vi en hållbar parkeringsprodukt. Parkeringsstrategin med konkreta åtgärder ska 

fungera som ett styrmedel i planeringsprocessen.  

I arbetet med att ta fram förslag på parkeringsstrategi har flera parter involverats, både interna 

förvaltningar i Borås Stad och externa parter som förväntas bli berörda av strategin.  

Synpunkter ska lämnas skriftligt till Kommunstyrelsen senast den 2 december 2019, 

ks.diarium@boras.se Ange diarienummer 2019-00876. 

Vid frågor om strategin vänd er till Birgitta Neugebauer. 

E-post: Birgitta.Neugebauer@boras.se  

Hälsningar 

Janne Petersson 

Strategisk samhällsplanerare 

 

mailto:ks.diarium@boras.se
mailto:Birgitta.Neugebauer@boras.se
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Remiss: Parkeringsstrategi för Borås 

 

Remissinstanser 

1. Samhällsbyggnadsnämnden  

2. Tekniska nämnden  

3. Miljö- och konsumentnämnden  

4. Lokalförsörjningsnämnden  

5. Fritids- och folkhälsonämnden  

6. Borås Parkerings AB  

7. AB Bostäder  

8. Borås City                                                                                             

9. Centrumfastighetsägarna i Borås                                     

10. Fastighetsägarna    

11. Trafikverket  

12. Västtrafik   

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-02. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00876 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Jan Petersson 
Handläggare, tel. 0768-88 82 76 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum XX 2019
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
För revidering ansvarar: Borås kommuns Parkerings AB och Tekniska nämnden
Dokumentet gäller för: Kommunstyrelsen, Lokalförsörjningsnämnden,  
Samhällsbyggnadsnämnden, Tekniska nämnden, AB Bostäder i Borås,  
Fristadsbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem AB, 
Borås kommuns Parkerings AB

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Strategi för parkering i Borås 
1. Inledning
En tätare stad kräver en smart hantering av markytor. Parkering är ett kraftfullt 
styrmedel som kommunen själv har ansvar för. Parkering är ett styrmedel för effektiv 
markanvändning och för att uppnå kommunens övergripande mål. Parkeringspolitiken 
påverkar färdemedelsval, attraktivitet och stadens karaktär etc.

Parkeringsytor genom t.ex. parkeringshus eller integrerat med andra byggnader, så som 
bilpooler och mobility management-åtgärder kan också vara effektiva lösningar. 
För att åstadkomma en smart hantering måste vi samverka i alla frågor där parkering 
planeras. 

Målet med denna strategi är att medverka till en långsiktig och hållbar parkeringspolitik med 
kunden och attraktiv stad i fokus. Genom att följa planeringsprinciperna i ”Översiktsplan 
för Borås” skapar vi en hållbar parkeringsprodukt.  Parkeringsstrategin med konkreta 
åtgärder ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocessen.

Parkeringsstrategin syftar till att frigöra och prioritera parkeringsplatser för besökande 
och boende i centrum och skapa arbetsplatsparkeringar utanför cityringen. Den ska bidra 
till att skapa ett levande, spännande och attraktivt centrum.  Planering och styrning av 
parkering i Borås ska bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar. 

Då parkeringsproblemet främst förekommer i de centrala delarna ligger fokus i 
huvudsakligen på detta område. Dokumentet pekar ut geografiska platser för framtida 
parkeringshus samt pendelparkeringar med tillgång till andra trafikslag för att kunna 
ändra trafikmönstret i staden.

Parkeringsstrategin pekar ut strategiska platser och ska ge hållbara tjänster för parkering 
för staden, där vi skapar god tillgänglighet för centrumbesökare och bidrar till stadens 
tillväxt, förtätning och försköning.

Staden förändras, därför behöver också trafikmönstret ändras. Det sker genom god 
planering tillsammans med beteendeförändring. Under många år har förtätning varit 
norm i planeringen där framkomligheten kräver nya lösningar. Att ha tillgång till bilen 
i vardagslivet är nödvändigt för många, både för de som bor utanför centrum men även 
boende i centrum.

Bilparkering är en förutsättning för en fungerande stad, men:

• kräver stora ytor

• har stor påverkan på stadsmiljön

• påverkar förutsättningarna för hållbart resande

• omdebatterat – ifrågasätts

• ofta dyrt att ordna.

Detta kommer att ställa krav på att mark och infrastruktur används mer energi- och 
utrymmeseffektivt för att skapa tillgänglighet för alla och bidra till en attraktiv och 
klimatsmart stad. 
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Med en ökad konkurrens om parkeringsutrymmet i centrala Borås måste prioriteringar 
mellan olika användargrupper ske. Satsningar på kollektivtrafik, gång och cykel med syfte 
att påverka färdmedelsvalen ska kompletteras med en plan för parkering.

2. Syfte
Parkeringsstrategin syftar till att bibehålla den tillgängliga livskraftiga staden som kan 
förtätas genom ökat samnyttjande av ytor och trafikslag. En omfördelning och prioritering 
av trafikslag där parkering för kunder, besökare och boende går före arbetsplatsparkering 
inom cityringen. Parkeringsstrategin ska fungera som ett styrmedel i planeringsprocess 
genom att peka ut lokalisering av parkering. 

3. Förväntade resultat och effekter
Planering och styrning av parkering bidrar till att skapa en långsiktig och hållbar 
parkeringssituation i Borås. Centrums service, handel och upplevelser ska vara tillgängliga 
för besökare och bidra till att transportsystemets miljöpåverkan minskar.

4. Fordon som ingår
Parkeringsstrategin som styrmedel i planeringsprocessen utgår från kundens perspektiv, 
d.v.s. den som nyttjar en yta för att parkera sitt fordon. 

På parkeringsytor parkerar fordon så som bil, mc, moped och cykel.

5. Prioritering mellan användargrupper

Det är i första hand besökande och boende och i sista hand arbetande/verksamma som 
ska beredas plats för bilparkering inom cityringen.

Pendelparkering/infartsparkeringar ses som en service som gör kollektivtrafikresandet 
bekvämare och ger möjlighet till samåkning. Vid infartsparkeringar bör möjlighet ges 
att parkera/låna cykel.

1 Prioritering mellan användargrupper 
Användare Behov/prioritering 
Boende Cykelparkering vid bostad 
  Bilparkering inom 400 m från bostaden 
  Långtidsparkering både natt och dag 
  
Arbetande Cykelparkering vid arbetsplatsen 
  Inom 600 m gångavstånd från arbetsplatsen 
   
  
Besökare Cykel- och bilparkering inom 250 m 
  Kort tid 
   
  
Pendlare Större kollektivtrafiknod - pendlarparkering för cykel och bil 
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6. Verktyg för att uppnå strategin
6.1 Zonindelning och lokalisering av parkering samt pendelparkering

Zonindelningen redovisar geografiska områden för nya parkeringar och ger förutsättningar 
för att kompensera parkeringsplatser som försvunnit inom cityringen. Detta gör att man 
i takt med förtätningen kan peka ut nya platser för parkeringsanläggningar för cykel och 
bil, som till exempel så kallade mobilitetshubbar runt stadskärnan. Avstånden räknas från 
citycentrum d.v.s. Stora Torget.

Zon 1.  Ca 400 m till Stora Torget Rutnätsbebyggelse
Zon 2.  Ca 800 m till Stora Torget Främst flerbostadshus/industri
Zon 3.  Övrigt Glesare stadsdel villor/radhus, övriga kommunenBorås Stad 

Datum 
2019-06-17 

      
      

Sida 
6(9) 

 

Parkering i Borås Stad 

  

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub,  
Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till 
centrum. Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en 
infartsled och erbjuda både cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport 
till centrum. De kan byggas på höjden eller under mark och gärna 
tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning. 

  

 

 

 

 

 

6.1.1 Lokalisering av parkering för bil i mobilitetshub, 

Parkering lokaliseras i eller utanför cityringen i Zon 1,2 med gångavstånd till centrum. 
Lokaliseringen ska vara lättillgänglig för dig med bil vid en infartsled och erbjuda både 
cykel, buss och bra gångstråk för vidare transport till centrum. De kan byggas på höjden eller 
under mark och gärna tillsammans med annan verksamhet för effektiv markanvändning.
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Borås Stad 
Datum 
2019-06-17 

      
      

Sida 
7(9) 

 

Parkering i Borås Stad 

 

 

 

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3  
Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för 
att öka möjlighet till samåkande och kollektivtrafikresande. 

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3,  
Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med 
cykelavstånd samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet  

6.1.2 Lokalisering av pendelparkering i Zon 3 

Pendelparkering kan regleras och planeras isolerat vid genomfartsleder för att öka möjlighet 
till samåkande och kollektivtrafikresande.

6.1.3 Lokalisering av infartsparkering i Zon 3, 

Infartsparkering kan regleras och planeras närmare runt cityringen med cykelavstånd 
samt tillgång till kollektivtrafik och funktionella gångstråk. 

* Befintlig Pendelparkering vid Kyllaredsmotet 

*
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6.2 Acceptabla gångavstånd till parkering

 
Maxavstånd mellan bilparkering och målet för resan.

6.3 Parkeringstal 

Med Borås Stads styrande dokument för parkering rörande parkeringstal och parkeringsköp 
kan kommunen: 

• erbjuda parkering för bil och cykel i framtida nybyggnationer inom alla zoner

• ge bättre möjlighet att samla parkering och styra biltrafiken

• öka kommunens möjlighet att fatta snabba beslut i parkeringsfrågor

• ersätta borttagna parkeringsplatser i centrum

• finansiera och planera framtida byggnationer av parkeringsanläggningar 
genom avsatta parkeringsköpsmedel.

 
 
 
 
 

250 m 

Besök 

Arbete 

Bostad 
400 m 

600 m 

ca. 250 m

ca. 400 m

ca. 600 m
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6.4 Reglering av parkering

Tids- och avgiftsreglering på parkering påverkar användning av bil. Genom att reglera 
frigörs platser vilket ökar tillgängligheten.  

Parkeringsavgifter får tas ut för att ordna trafiken på allmän plats och kvartersmark. Frigör 
yta genom styrmedel såsom pris, maxtid och avstånd. Avgiften ska sättas på en nivå som 
ger en rimlig omsättning av fordon. 

Reglering av parkering på allmän plats ansvaras av Tekniska nämnden. Borås kommuns 
Parkerings AB ansvarar för kvartersmark.*

*kvartersmark är mark som inte är allmän mark med civilrättsliga principer

6.5 Utvärdering

Införa och arbeta med mätbar utvärdering för att veta att vi gör rätt saker för att uppfylla 
strategin och förändringen i staden.

6.6 Kommunikation

Kommunikation till besökare, boende och arbetande kring syftet med parkeringsstrategin 
är centralt för att uppnå tillgänglighet för alla. 

För att uppnå parkeringsstrategins förväntade resultat och effekt är det viktigt med 
kommunikation mellan berörda kommunala förvaltningar. 

7. Uppföljning av strategin
Borås Kommuns Parkerings AB samt Tekniska nämnden ska vart annat år följa upp arbetet 
med strategin och lämna redovisning till KS.

*Fotnot: Definition på parkering 
Parkering definieras av- Förordningen vägtrafikdefinitionen 2001:651- som att stanna ett fordon av varje annan orsak 
än att lasta eller lossa gods, att ta upp eller lämna av passagerare, eller för att trafiksituationen kräver det, undvika fara.



Postadress 501 80 Borås  Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00  e-post boras.stad@boras.se  Webbplats boras.se



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 
 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 
Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN   
 

  

 

 

Yttrande över Digital strategi 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker remissen och ser positivt på den 
framtagna digitala strategin och ser stora utvecklingsmöjligheter inom 
nämndens ansvarsområde. 

Samtidigt ger nämnden förvaltningen i uppdrag att inventera hur vi kan 
utveckla den digitala strategin inom samtliga verksamheter och redovisa till 
nämnden senast den 30 juni 2020.     

Sammanfattning  

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. 
Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de som bor, verkar och vistas här. 
Utbyggt bredband och digitala lösningar inom offentlig förvaltning ger oss nya 
förutsättningar att vara en levande och attraktiv kommun.    

Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 
0–19 och 80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. I Borås 
ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.  
Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och 
är inte en isolerad IT-fråga.  
 
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde ska det digitala 
perspektivet belysas i all verksamhetsutveckling. Ett uppdrag ges till 
förvaltningen att inventera och utveckla den digitala strategin och återkoppla till 
nämnden senast halvårsskiftet 2020.  

Ärendet i sin helhet 

Vårt uppdrag är att underlätta och förbättra människors vardag  
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få 
kontakt med kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. 
Kommunens tjänster ska vara tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna 
använda digitala tjänster/kanaler för att kommunicera med berörda tjänstemän, 
utföra kommunala ärenden och enkelt kunna följa sina ärendens gång.  
En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala tjänster gör att ärenden 
kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten med kommunen 



Borås Stad 
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ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att hitta och 
användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun.  
 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället 
kan användas för förbättrad eller utökad personlig service.  
En öppen förvaltning  
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter 
för privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den 
personliga integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning 
som erbjuder insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och 
samhällets samlade utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och 
transparens kan invånare och företag jämföra service som underlag för egna 
beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig information är en viktig förutsättning 
för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid byte av utförare av offentligt 
finansierade tjänster.  
 
– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av 
smarta och värdeskapande tjänster i samhället.   

Hög kvalitet och effektiv verksamhet 
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv 
arbetsgivare. Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan 
verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, 
vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. Risken för fel minskar, kvaliteten 
och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person enkelt får tillgång till rätt 
information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig ärendehantering. 
Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor 
bearbetas digitalt. 
 
–Arbete bör ersättas genom automatisering 
De som bor, verkar och vistas i Borås är fokus 
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge 
förutsättningar för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det 
innebär att vi måste arbeta systematiskt med att analysera behov och användning 
av tjänster. Användarna ska uppleva att det är enkelt, tryggt och säkert att 
använda sig av kommunens digitala tjänster.  
 
–Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster 
Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service 
för alla, även för de som inte har tillgång till digital utrustning.          

Beslutsunderlag 

1. Remissen                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Från:  ks.arende@boras.se 
Skickat:  den 13 november 2019 08:30 
Till:  AB Bostäder i Borås; Bengt Engberg; info@toarpshus.se; 

info@sandhultsbostader.se; info@boraszoo.se; Borås Elnät AB; Borås 
Energi och Miljö AB; Borås Lokaltrafik AB; Borås Parkerings AB; 
info@textilefashioncenter.se; Info Borås; Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund; Stadshuset Diarium; Fristadbostäder AB; 
Industribyggnader i Borås AB; Henrik Jansson; kansli@sjusam.se; Södra 
Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Viskaforshem AB; 
Arbetslivsnämnden Diarium; BorasBoras Diarium; Fritids‐ och 
folkhälsonämnden Diarium; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Gymnasie‐ och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ‐ och 
familjeomsorgsnämnden Diarium; Kulturnämnden Diarium; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; Miljöförvaltningen Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsnämnden Diarium; Stadsrevisionen Diarium; Tekniska 
nämnden Diarium; Vård‐ och äldrenämnden Diarium; 
Överförmyndarnämnden Diarium; Valnämnden 

Ämne:  2019‐00983 Remiss ‐ Digital strategi 2020 
Bifogade filer:  Digital strategi ‐ strategi.pdf; Missiv.pdf 
 

2019-00983 Remiss - Digital strategi 2020 

  

Svar erhålles 2019-12-31 till ks.diarium@boras.se. 

  

Enligt uppdrag  

Jon Hjärne 
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Datum 

2019-11-13 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00983 2.2.1.0 

  

 

 

Remiss: Digital strategi 2020 

 

Remissinstanser 

1. Arbetslivsnämnden 

2. Fritid- och folkhälsonämnden 

3. Förskolenämnden 

4. Grundskolenämnden 

5. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

6. Individ- och familjeomsorgsnämnden 

7. Kulturnämnden 

8. Lokalförsörjningsnämnden 

9. Miljö- och konsumentnämnden 

10. Samhällsbyggnadsnämnden 

11. Servicenämnden 

12. Sociala omsorgsnämnden 

13. Stadsrevisionen 

14. Tekniska nämnden 

15. Valnämnden 

16. Vård- och äldrenämnden 

17. Överförmyndarnämnden 

18. AB Bostäder i Borås  

19. AB Sandhultsbostäder 

20. AB Toarpshus 

21. Borås Djurpark AB 

22. Borås Elnät AB 

23. Borås Energi och Miljö AB 

24. Borås Lokaltrafik AB 
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25. Borås Parkerings AB 

26. Akademiplatsen i Borås AB 

27. BoråsBorås TME AB 

28. Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 

29. Borås Stadshus AB 

30. Fristadbostäder AB 

31. Industribyggnader i Borås AB 

32. Inkubatorn i Borås AB 

33. Sjuhärads Samordningsförbund 

34. Södra Älvsborgs räddningsförbund 

35. Viskaforshem AB 

 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-12-31. 

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

Ange diarienummer KS 2019-00983 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Johan Olovson 
Handläggare 
033355017
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Fastställd av Kommunfullmäktige

Datum: xx

För uppföljning och revidering ansvarar: Kommunstyrelsen

Gäller för: Alla nämnder och bolag

Dnr: xx

Gäller till och med : 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Digital strategi 

Inledning
Ett vykort från framtiden

Borås Stad ska vara en hållbar kommun med människa och miljö i centrum. Vi vill möta 
framtiden och få tekniken att tjäna människorna och samhället, utan att vi för den skull 
går miste om de kvaliteter vi värnar om. Digitala tjänster förbättrar förutsättningar för de 
som bor, verkar och vistas här. Utbyggt bredband och digitala lösningar inom vård och 
omsorg, kultur, utbildning, näringsliv och offentlig förvaltning ger oss nya förutsättningar 
att vara en levande och attraktiv kommun.

Vykort från framtiden, Ida Brogren
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Framtida utmaningar
Likt övriga kommuner i landet står Borås Stad inför stora utmaningar i form av 
pensionsavgångar kombinerat med en ökad befolkningsandel i åldersgrupperna 0–19 och 
80+. Detta resulterar i färre personer på arbetsmarknaden. Svårighet att rekrytera kan 
resultera i personalbrist, med tillhörande svårigheter att erbjuda bibehållen service. Kraven 
på oss att vara konkurrenskraftiga och innovativa ökar, samtidigt som vår klimatpåverkan 
måste minska. Detta skapar nya samhällsutmaningar för kommunen. Digitaliseringen av 
samhället ger samtidigt nya verktyg att möta dessa utmaningar.

I Borås ska digitaliseringen användas för att frigöra personal till mer kvalificerade 
uppgifter nära dem vi finns till för.

Digitalisering handlar framför allt om verksamhets- och kvalitetsutveckling och är inte 
en isolerad IT-fråga. 

– Varje verksamhet och förvaltning i Borås Stad ska fortlöpande initiera nya projekt
samt ta initiativ i syfte att effektivisera och förbättra. 

– Det digitala perspektivet ska belysas i all verksamhetsutveckling och nya digitala
tjänster ska utifrån kostnad och nytta analyseras före beslut.

Vårt uppdrag är att underlätta och 
förbättra människors vardag 
De som bor, verkar och vistas i Borås Stad ska på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med 
kommunen, ta del av information och sköta sina ärenden. Kommunens tjänster ska vara 
tillgängliga för alla. Invånare och företag ska kunna använda digitala tjänster/kanaler för att 
kommunicera med berörda tjänstemän, utföra kommunala ärenden och enkelt kunna 
följa sina ärendens gång. En väl utbyggd IT-infrastruktur och tillgång till digitala 
tjänster gör att ärenden kan skötas när som helst på dygnet. För att förenkla kontakten 
med kommunen ska flera kontaktytor erbjudas. De digitala tjänsterna ska vara lätta att 
hitta och användarvänliga. Med rätt utformade tjänster kortas processen och tid frigörs för 
både invånare och kommun. 
– Genom att i första hand erbjuda digitala tjänster, frigörs tid som istället kan användas
för förbättrad eller utökad personlig service.

En öppen förvaltning
Kommunens information ska finnas tillgänglig digitalt, vilket skapar möjligheter för 
privatpersoner, företag och organisationer att skapa innovativa tjänster. Den personliga 
integriteten ska garanteras och skapar tillit till en öppen förvaltning som erbjuder 
insyn, dialog och delaktighet. Fler deltar i värdeskapandet och samhällets samlade 
utvecklingsförmåga tas tillvara. Med ökad öppenhet och transparens kan invånare och 
företag jämföra service som underlag för egna beslut och eget agerande. Lätt tillgänglig 
information är en viktig förutsättning för att enskilda ska kunna göra medvetna val vid 
byte av utförare av offentligt finansierade tjänster. 

– Gränssnitt för öppna data ska erbjudas för att möjliggöra utveckling av smarta och
värdeskapande tjänster i samhället.
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Hög kvalitet och effektiv verksamhet
Digitalisering bidrar till att kommunen ses som en modern och attraktiv arbetsgivare. 
Genom att se digitala verktyg som en förutsättning kan verksamheter ägna sig mindre åt 
rutinärenden och mer åt kvalificerat arbete, vilket i sin tur medför en förbättrad arbetsmiljö. 
Risken för fel minskar, kvaliteten och effektiviteten ökar i verksamheterna när rätt person 
enkelt får tillgång till rätt information i rätt tid. Digitalisering möjliggör en mer enhetlig 
ärendehantering. Borås Stad blir därigenom en utvecklande arbetsplats där förmedlande av 
kunskap ges stort utrymme och mer och mer av monotona administrativa sysslor bearbetas 
digitalt.

– Arbete bör ersättas genom automatisering

De som bor, verkar och vistas i borås är fokus
Kommunens service och tjänster ska utgå från behovet hos de vi är till för, ge förutsättningar 
för dialog och god möjlighet till påverkan och delaktighet. Det innebär att vi måste arbeta 
systematiskt med att analysera behov och användning av tjänster. Användarna ska uppleva 
att det är enkelt, tryggt och säkert att använda sig av kommunens digitala tjänster. 

– Borås Stad ska erbjuda enkla, trygga och säkra tjänster

Införandet av digitala tjänster innebär att kommunen ska ge fortsatt god service för alla, 
även för de som inte har tillgång till digital utrustning. 
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SKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-12-10 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00146 1.1.3.0 
 

  

 

Sammanträdesdagar för Fritids- och folkhälsonämnden 

2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för 

2020 enligt förslag.                  

Ärendet i sin helhet 

Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2020. 

Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen, 

Kommunfullmäktige samt de ekonomiska hålltiderna.   

 

   

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

Datum Presidium/nämnd Tid Gruppmöte 

Onsdag 15/1 Presidiemöte 08:00-12:00  

Onsdag 29/1 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 12/2 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 25/2 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 11/3 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 24/3 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 29/4 Presidiemöte 08:00-12:00  

Onsdag 13/5 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 3/6 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 16/6 Nämnd Heldag   

Onsdag 19/8 Presidiemöte 08:00-12:00  

Tisdag 1/9 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Torsdag 17/9 Presidiemöte 08:00-12:00  

Onsdag 30/9 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 7/10 Presidiemöte 08:00-12:00  

Onsdag 21/10 Nämnd 16:00 15:00-16:00 

Onsdag 28/10 Presidiemöte 08:00-12:00  

Måndag 16/11 Nämnd  16:00 15:00-16:00 

Tisdag 24/11 Presidiemöte 08:00-12:00  

Onsdag 9/12 Nämnd 14:00 (jullunch kl. 12:00) 13:00-14:00 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2019‐12‐10 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-30 samt bilaga avseende 
Kommunfullmäktiges samt Kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2020 (2019-00146 
1.1.3.0). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 240 samt skrivelse 
avseende Ansökan om anläggningslån till Sparsörs AIK för färdigställande av projektet 
konstgräsplan för att öka användningen samt förbättra säkerheten av densamma (2019-
00067 3.6.7.2). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 245 samt skrivelse 
avseende Upprustning och anpassning av Boråshallen för evenemang (2019-00033 
3.6.8.0). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-10-17 § 247 samt skrivelse 
avseende Projekteringsframställan ombyggnad av Sjöbovallen (2017-00010 282). 
 

5. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning: Anmälan av Drogvanor bland 
ungdomar i Borås Stad – Resultat från CAN-drogvaneundersökning 2019 (2019-00162 
3.7.1.0). 
 

6. Funktionsrätt Borås/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Skrivelse från 
Funktionsrätt Borås beträffande förflyttning av syn- och hörselinstruktör från Träffpunkt 
Simonslands till Vård- och äldreförvaltningens lokaler samt svar på skrivelsen (2019-
00070 3.7.1.25). 
 

7. Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen, Vård- och äldreförvaltningen, Förskoleförvaltningen och 
Kulturförvaltningen avseende Mötesplats Kristineberg (2019-00200 3.6.7.25). 
 

8. Borås Stad: Anmälan av Samverkansöverenskommelse mellan Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen och Vård- och äldreförvaltningen avseende Mötesplats Sjöbo 
(2019-00199 3.6.7.25). 
 

9. Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av Beslut på ansökan till BRÅ om ekonomiskt stöd 
för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete - Borås Stad, Sociala insatser 
för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta under perioden 2019-12-02 - 2021-11-27 
(2019-00142 3.6.7.25). 
 

10. Miljöförvaltningen: Anmälan av Kontrollrapport avseende oanmäld inspektion 2019-11-
11 på Borås Simarena gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen (2019-00104 
3.2.1.8). 
 



11. Borås Stad/Länsstyrelsen: Anmälan av Avtal för perioden 2019-01-01 till 2019-12-31 
mellan Borås Stad Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Länsstyrelsen Västra 
Götalands län gällande deluppdrag i projektet En kommun fri från våld (2019-00177 
3.7.1.25). 
 

12. Borås Stad: Anmälan av Borås Stads intresseanmälan till att vara säte för det svenska 
Healthy Cities-nätverket (2019-00202 3.7.1.25). 
 

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Ansökan till Jordbruksverket om 
förlängning av projekt, Landsbygdsutveckling – Ortsråd (2017-00126 808). 
 

14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars 
facknämnder oktober 2019 samt Åtgärdsplan för budget i balans 2019 (2019-00065 
1.2.4.1). 
 

15. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Protokoll från lokala 
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-11-19 (2019-00070 3.7.1.25). 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2019‐12‐10 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag från Borås Judoklubb för 

Borås Judo Challenge 7‐9 februari 2020 i Boråshallen (2019‐00193 3.6.7.2). 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från BK Rebell om arrangörsbidrag till The 

Golden Girl Championship 31 januari‐2 februari 2020 i Boråshallen (2019‐00194 3.6.7.2). 

 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från SSU Södra Älvsborg och 

Immanuelskyrkans Missionsförsamling om medel för genomförande av Gemenskapsjul 2019 

(2019‐00183 3.6.7.2). 

 

4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om arrangörsbidrag från Konståkarna i Borås 

för synkrolag‐tävling, kval till SM, 11‐12 januari 2020 (2019‐00192 3.6.7.2). 

 

5. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över Stärkt skydd för den enskilde vid estetiska 

behandlingar ‐ Ny lag om kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar (2019‐00170 

3.7.1.25). 

 

6. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över samråd för detaljplan för Lundaskog, 

Viared 7:3 m.fl. Borås Stad (FOFN 2019‐00168 3.1.1.2). 

 

7. Fritids‐ och folkhälsoförvaltningen: Yttrande över granskning för Myrås, Myrås 1:163 m.fl., 

Myråsskolan, Borås Stad (2019‐00077 3.1.1.2). 
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