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Årsredovisning 2016 - Fritids- och folkhälsonämnden 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2016 och översänder 
denna till Kommunstyrelsen för kännedom. 

 

Sammanfattning 

Under året har förvaltningen arbetat med totalt 13 uppdrag. Sju stycken kommer från 
kommunfullmäktige och sex stycken är nämndens egna uppdrag till förvaltningen. 
Under året har totalt sex uppdrag genomförts och resterande är delvis genomförda. 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med dessa under 2017. 
Därutöver finns nio uppdrag tilldelade nämnden/förvaltningen och avser uppdrag 
som inte ingår i budget. Dessa redovisas separat två gånger om året i april och oktober. 
 
2016 har varit ett händelserikt år som avslutades med förberedelser kring den nya 
organisationen som träder i kraft 2017. 
 
Det bokförda resultatet för 2016 visar ett underskott på 3 831 tkr, fördelat på 
fritidsramen – 3 822 tkr och bidragsramen – 9 tkr.  

På Fritidsramen finns bokförda kostnader motsvarande 3 415 tkr som påverkat 
resultatet negativt och som är av kommunövergripande karaktär eller som avser 
beviljade medel i den sociala investeringsfonden.  
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Bakgrund  

Under året har förvaltningen arbetat med totalt 13 uppdrag. Sju stycken kommer från 
kommunfullmäktige och sex stycken är nämndens egna uppdrag till förvaltningen. 
Därutöver finns nio uppdrag tilldelade nämnden/förvaltningen och avser uppdrag 
som inte ingår i budget. Dessa redovisas separat två gånger om året i april och oktober. 

Tre av de uppdrag som kommer ifrån Kommunfullmäktige anses vara slutförda under 
året. Idrottsskolan i socialt utsatta områden, barn och unga ska erbjudas ett rikt 
fritidsutbud till låga avgifter samt utveckla ett nära samarbete med civilsamhället. 

Fyra av uppdragen är påbörjade och avser föreningar och privatpersoner ska kunna 
boka lokaler på nätet, utreda förutsättningar och behov för en ny evenemangshall, 
knalleland som ett fullskaligt eventområde samt inrättande av en hälsofrämjande fond. 
Förvaltningen kommer att arbeta vidare med dessa under 2017. 

När det gäller nämndens egna uppdrag till förvaltningen är tre genomförda under året, 
verksamheten för människor med funktionsnedsättning ska utvecklas och intensifieras, 
utbytesplan gällande konstgräsplaner och utvärdering och slutförande av utredningen 
som avser aktivitetsplatser. 

Tre uppdrag från nämnden är delvis genomförda. Precis som med Fullmäktiges 
uppdrag kommer förvaltningen arbeta vidare med dessa under 2017. De uppdrag som 
avses är, revidering och utvärdering av hallutredningen från 2012, förslag till 
idrottspolitisk plan samt förslag till åtgärder för ett jämställt föreningsliv. 

2016 har varit ett händelserikt år. I december beslutade Kommunfullmäktige att ställa 
sig bakom den framtagna Överenskommelsen. Överenskommelsen syftar till att Borås 
Stad tillsammans med civilsamhället gemensamt ska utveckla välfärden i Borås. 150 
unika representanter från olika föreningar, samfund och organisationer har träffats för 
att gemensamt komma fram till ett förhållningssätt hur vi ska arbeta tillsammans kring 
uppdraget. 

Utredningen "Spår och leder" eller "Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att 
besöka och aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?" är klar och nämnden har 
fattat ett långsiktigt beslut att investera i enlighet med förslaget.  

2016 blev ett annorlunda år för badenheten, en omfattande planering med 
personalomflyttningar, semesteruttag, förändrade öppettider på övriga anläggningar, 
specifika satsningar på olika bad med mera fick läggas på is när den tilltänkta 
renoveringen fick skjutas upp vilket också fått sina effekter på nämndens resultat. 
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Broddkampanjen för 65+ har varit positiv. 72 procent av målgruppen har hämtat 
broddar. I åldersgruppen 70-75 år var det 80 procent. Totalt har 15 000 broddar har 
delats ut. 

Under 2016 tecknades två nya avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden som ska gälla 
2017-2020, ett tillsvidareavtal när det gäller tjänsterna och ett fyraårigt avtal om medel 
till folkhälsoinsatser omfattande 14 kronor per invånare. 

Utvecklingsarbetet på Tillståndsavdelningen har gett resultat, handläggningstiderna har 
kortats rejält och tillgängligheten har ökat. 

Slutet av året har präglats av förberedelser kring den nya organisationen. Där ansvaret 
för fritidsgårdsverksamheten och bidragsgivning till det lokala föreningslivet, 
föreningsgårdar, koloniverksamhet inklusive badresor, lokalt inflytande, 
demokratifrågor och mötesplatser samt Träffpunkt Simonsland, från och med 2017 
kommer att tillhöra Fritids- och folkhälsonämnden. Dessutom har fritids- och 
folkhälsonämnden fått ansvaret för samordningen av Överenskommelsen. Ansvaret 
för tillsyn och tillståndsärenden för alkohol och tobak med mera flyttas till Miljö- och 
konsumentnämnden. 

Det bokförda resultatet för 2016 visar ett underskott på 3 831 tkr, fördelat på 
fritidsramen – 3 822 tkr och bidragsramen – 9 tkr.  

På Fritidsramen finns bokförda kostnader motsvarande 3 415 tkr som påverkat 
resultatet negativt och som är av kommunövergripande karaktär eller som avser 
beviljade medel i den sociala investeringsfonden. 

Kapitalkostnader för kommunövergripande investeringar enligt nedan: 

• Evenemangstaden Borås - 594 tkr 

• Spår och leder - 129 tkr 

• Gemensamma badplatser - 29 tkr 

• Aktivitetsplatser (näridrottsplatser) - 1 386 tkr 

Bokförda kostnader som avser projektet ”Ung till Ung” med finansiering av den 
sociala investeringsfonden: 

• Beviljade medel ur den sociala investeringsfonden - 1 277 tkr 
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Med hänsyn till ovanstående regleringar blir ett justerat resultat istället - 407 tkr. 

Därutöver har nämnden har haft utökade driftskostnader för ett antal aktiviteter som 
inte funnits med i plan för 2016. Bland annat den digitala utvecklingen på 
Tillståndsenheten (238 tkr), överenskommelsen (ca 300 tkr) och omorganisationen (ca 
100 tkr). 

 
Det största underskottet finns på badenheten, - 4 476 tkr. Underskottet beror på att 
budgeten anpassades efter den planerade stängningen för renovering som dessvärre 
inte blev av. Störst underskott visar Stadsparksbadet med 2 837 tkr. 
 
Nämnden har haft en avsatt buffert under året på 958 tkr. 300 tkr av dessa vara 
avsedda för att täcka kostnader i samband med framtagandet av Överenskommelsen. 
Resterande för att täcka underskott på badenheten. 
 
Det prognostiserade resultatet för föreningsbidragen visade vid det senaste 
prognostillfället ett överskott på 800 tkr. Vid årets slut var budgeten i balans (-9 tkr).  
 
Några kostnader som steg på slutet var bland annat anläggningsbidraget, där flera 
föreningar kom in med redovisningar sent på året, aktivitetsbidraget ökade vilket 
konstaterar att föreningarnas verksamhet har ökat samt att det socialt riktade stödet 
slog väl ut vilket gjorde att föreningsenheten betalade ut ca 150 tkr mer än vad som 
beräknats i prognosen. 
 
 

Samverkan 

Årsredovisningen är framtagen i samverkan med alla enheter. 
 

Bilagor 

Årsredovisning 2016 - Fritids- och folkhälsonämnden 
Bilaga 1 – Verksamhetssammanställning 2016 
Bilaga 2 – DB-blanketter 2016 
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1 Inledning 
Fritids- folkhälsoförvaltningen har arbetat vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige 
och nämnden har delat ut. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten har varit tillgänglighet i alla 
dess former och ett målmedvetet jämställdhetsarbete. Verksamheten inom Fritids- och 
folkhälsonämndens ansvarsområde kan under 2016 sammanfattas av stor aktivitet, gedigen samverkan 
med civilsamhället och utmanande uppdrag som gör skillnad i människors vardag. Vi vill skapa de bästa 
tänkbara förutsättningarna för aktivitet, delaktighet, engagemang och gemenskap för alla invånare. Ett 
exempel är satsningen på Sjuhäradshallen och arbetet med att ge människor med funktionsnedsättning 
möjlighet till en aktiv fritid på sina villkor. 

Borås stad blev under 2016 utsedda till årets ”Håll Sverige Rent-kommun” för andra året i rad. 
Anledningen är det strategiska arbetet och den breda uppslutningen bland invånarna. Borås Rent och 
Snyggt är ett samarbete mellan Borås Stad, Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City, AB 
Bostäder i Borås, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Navet. Under året har omfattande 
insatser för att uppmuntra medborgarnas engagemang mot nedskräpning genomförts. 

Överenskommelsen har varit en process sedan hösten 2015. I december 2016 beslutade 
Kommunfullmäktige, att för sin del, ställa sig bakom den framtagna Överenskommelsen. 
Överenskommelsen syftar till att Borås Stad tillsammans med civilsamhället gemensamt ska utveckla 
välfärden i Borås. 150 unika representanter från olika föreningar, samfund och organisationer har 
träffats för att gemensamt komma fram till ett förhållningssätt hur vi ska arbeta tillsammans kring 
uppdraget. 

Utredningen "Spår och leder" eller "Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och 
aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?" är klar och nämnden har fattat ett långsiktigt beslut 
att investera i enlighet med förslaget. Arbetet med utredningen har resulterat i ett förslag till en femårig 
utvecklingsplan. 

Jämlik Hälsa är ett treårigt projekt som stöttas av Arvsfonden och vänder sig till målgruppen människor 
med funktionsnedsättning. Arbetet utgår från Sjuhäradshallen/Parasportcenter och sker i nära 
samarbete med Sociala omsorgsförvaltningen och många olika föreningar. De prioriteringar som sker 
för tillfället är utbildning av personal till hälsocoacher, idrottskola som är anpassad till målgruppen, 
gruppaktiviteter med ledarledda instruktörer och aktivitetsdagar i samverkan med olika föreningar. 

Borås Arena AB har planer på att investera, med en kommunal borgen, i en fullstor fotbollshall vid 
Ryda sportfält. Samtidigt har Borås Arena AB presenterat en utvecklingsplan av arenan till en 
uppgradering man kallar för 2.0. Projekteringen startar under 2017 och eventuellt kan vissa 
ombyggnationer starta under hösten. 

Ett antal konstgräsplaner har färdigställts under året, bland annat har gräset på Borås Arena bytts ut, 
nya planer på Kransmossen, Brämhult och Sparsör har sett dagens ljus. 

Antalet besök till våra badanläggningar ökar igen, under 2016 hade våra bad 535 000 besök. 
Simanläggningarna i Borås är de klart största besöksmålen inom Borås Stads verksamheter. 2016 blev 
ett annorlunda år för badenheten, en omfattande planering med personalomflyttningar, semesteruttag, 
förändrade öppettider på övriga anläggningar, specifika satsningar på olika bad med mera fick läggas på 
is när den tilltänkta renoveringen fick skjutas upp. Genom en ny upphandling hoppas vi att 
renoveringen kan komma igång till sommaren 2017. 

Verksamheterna på övriga bad fungerar som planerat och speciellt glädjande är att Sandaredsbadet nu 
är i full gång. På Alidebergsbadet ska vi teckna ett nytt femårigt samarbetsavtal med Simklubben 
Elfsborg för driften av anläggningen. 
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Brygghuset är en mötesplats för ungdomar och unga vuxna. Verksamheten utvecklas och växer 
kontinuerligt. I en gemensam process ser vi över våra kärnvärden och det unika i Brygghuset som 
varumärke. Vi har under året arbetat mer strategiskt och tydligare mot vår målgrupp, samverkansparter, 
arrangörer och besökare. Brygghuset arbetar med målet att ligga i framkant, att göra huset mer 
attraktivt samt skapa förutsättningar som stöttar ungas inflytande och deltagande. Vi har ett socialt 
investeringsprojekt kallat "Produktionsskolan" som under försommaren fick förändrade direktiv. 
Brygghuset ska mera vända sig till målgruppen 16-19 år och som finns inom det kommunala 
aktivitetsansvaret (KAA). Arbetet sker i samverkan med Utbildningsförvaltningen och 
Arbetslivsförvaltningen. 

Broddkampanjen för 65+ har varit positiv. 72 procent av målgruppen har hämtat broddar. I 
åldersgruppen 70-75 år var det 80 procent. 15 000 broddar har delats ut. Utlämningsställena var positiva 
till insatsen som gav dem många nya kontakter med äldre. 

Under 2016 tecknades två nya avtal med Hälso- och sjukvårdsnämnden som ska gälla 2017-2020, ett 
tillsvidareavtal när det gäller tjänsterna och ett fyraårigt avtal om medel till folkhälsoinsatser omfattande 
14 kronor per invånare. Under 2016 fortsatte Borås Stads deltagande i det Nationella Healthy Cities-
nätverket. Nätverket består av kommuners och regioners politiker och tjänstemän, som tillsammans 
arbetar strategiskt för en jämlik hälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Årsmötet hölls i 
Borås med temat demokrati, delaktighet och involvering. Under årsmötet omvaldes Ida Legnemark 
som ordförande. 

Utvecklingsarbetet på Tillståndsavdelningen har gett resultat, handläggningstiderna har kortats rejält 
och tillgängligheten har ökat. 

I Föreningsenheten sker en stor satsning för att stärka föreningar och föreningsverksamhet i socialt 
utsatta områden definierade av Välfärdsbokslutet. Där har ett ett arbete med föreningarna i dessa 
områden, SISU Idrottsutbildarna i Borås och Arbetslivsförvaltningen påbörjats. Samtidigt pågår det en 
dialog med flertalet föreningar i dessa områden, för att se hur stödet kan komma till sin rätt. Det är 
ännu för tidigt att utvärdera arbetet som hittills nedlagts. 

Vi kan se ett trendbrott när det gäller ett ökat medlemsantal i föreningslivet. Antalet bidragsberättigade 
medlemmar (6-20 år) ökar från 20 096 till 20 623 och antalet aktiviteter ökar från 62 200 till 65 500. 
Tendensen har varit en sjunkande trend sedan 2013. 

I övrigt arbetar enheten med många relationsskapande aktiviteter som utbildning i föreningskunskap 
och ekonomi/bokföring samt med föreningsutveckling. Enheten är också högst delaktiga i 
förberedelserna med SM-veckan. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

 Kommunfullmäktiges indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Antal genomförda 
medborgardialoger. 

0 3 4 4 

Antal genomförda medborgardialoger. 

Fritids- och folkhälsonämndens presidie har varit delaktiga i ett flertal dialogmöten med allmänheten. 
Dels om stationshuset vid Gånghester och dels om det omfattande arbetet med Överenskommelsen. 
Överenskommelsen har haft tre större möten för allmänheten och ett antal möten i fokusgrupper. 
I övrigt kan nämnas att Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ständigt dialogmöten med 
representanter för civilsamhället, dock inte enligt handboken för medborgardialog. 

 Verksamhetens indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Andel anläggningar som är 
inventerade i 
tillgänglighetsdatabasen 

78% 100% 100% 100% 

 Antal årskort på Skatehallen köpta 
av flickor 

 2 10  

Andel anläggningar som är inventerade i tillgänglighetsdatabasen 

Alla anläggningar är i praktiken inventerade i enlighet med tillgänglighetsdatabasen, dock med undantag 
av Sandaredshallen som nyligen har invigts efter en omfattande renovering. 

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status År 2016  Kommentar  

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

 Delvis 
genomfört 

Verksamhetssystemet Booking har uppdaterats 
och anpassats för digitala bokningar. Nu återstår 
en synkronisering med låssystemen, så att 
hyresgästen kan komma in utan vaktmästarnas 
hjälp. Samtidigt har förvaltningen anmält sig till 
en kommunövergripande ny upphandling som 
SKL arrangerar kring ett helt nytt 
bokningssystem. Över 200 kommuner har 
anmält sig till att vara med i upphandlingen, 
vilket visar på det stora behov i kommunsverige 
att hitta modernare och mer anpassade system 
för bokningar. 
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Fritids- och folkhälsonämnden ska i 
samverkan med berörda nämnder 
samt föreningslivet utreda behov 
och förutsättningar för att bygga en 
modern evenemangshall på lämplig 
plats. 

 Delvis 
genomfört 

Ett antal överläggningar har varit mellan i första 
hand IF Elfsborg och Borås Basket om en 
framtida evenemangshall. Båda föreningarna 
har varit på en kommunalrådsberedning och 
presenterat sina egna tankar kring hur en 
framtida evenemangshall kan komma att se ut. 
Den nya evenemangshallen kommer inte att 
ligga i direkt anslutning till Borås Arena, som var 
en av tankarna. Nu går Borås Basket vidare 
med andra alternativ. Samtidigt pågår det 
diskussioner om hur Arenaområdet, området 
mellan Simarernan och Skatehallen, ska 
utformas i framtiden.  

Knalleland har år efter år blivit allt 
mer av en mötesplats kring idrott 
och evenemang. Under 2016 ska 
Borås stad och föreningslivet 
utreda hur området kan 
kompletteras till ett fullskaligt 
eventområde, och vilka 
investeringar detta skulle kräva. 

 Delvis 
genomfört 

Området kring Knalleland är föremål för många 
tankar och diskussioner, inte minst i arbetet 
kring "Borås växer". Borås Stads olika 
förvaltningar samt fastighetsägare och 
näringsidkare i området diskuterar den framtida 
utvecklingen. När det gäller föreningslivets 
behov i området, så finns där många idéer och 
tankar hur man kan utveckla området. En 
sammanställning över föreningarnas behov 
kommer att tas fram under våren 2017. 

Nämnden ges i uppdrag att 
utveckla ett nära samarbete med 
civilsamhället i Borås. Kommunen 
kan inte klara de utmaningar vi står 
inför på egen hand. Genom att 
teckna ett avtal med de idéburna 
organisationerna kan vi skapa en 
plattform för hur organisationerna 
och det offentliga ska samarbeta. 
Överenskommelsen ska tydliggöra 
de ideella organisationernas roll 
inom det sociala området och 
möjliggöra för dessa att verka på 
likvärdiga villkor med andra aktörer 
verksamma på området. 

 Genomfört Fritids- och folkhälsonämnden har fått ansvaret 
för att driva processen om en Överenskommelse 
i Borås mellan Borås Stad och civilsamhället. 
Genom stora öppna dialoger som välkomnar alla 
engagerade föreningar, organisationer och 
trossamfund så skapas ett klimat att bygga 
vidare på. Förvaltningen samordnar en 
styrgrupp bestående av representanter från 
Svenska kyrkan, Föreningsrådet och 
förvaltningen. Ett antal stora dialogmöten har 
hållits under hösten 2015 och till november 
2016. Dessutom har fem olika fokusgrupper 
träffats vid tio tillfällen för att fördjupa arbetet. En 
skrivargrupp har tagit fram ett konkret förslag 
som har hanterats i en formell remissrunda till 
civilsamhället och till kommunens bolag och 
nämnder. I december 2016 antog 
Kommunfullmäktige, för sin del, den framtagna 
Överenskommelsen. Under mars månad 2017 
planeras en ceremoni, där civilsamhället tecknar 
Överenskommelsen med Borås Stad. 
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2.1.2 Nämnd 

Uppdrag  Status År 2016  Kommentar  

Idrottspolitisk plan - Utarbeta ett 
förslag till en Idrottspolitisk plan. 
Planen ska innehålla en långsiktig 
viljeyttring om hur idrottens 
förutsättningar kan utvecklas i 
Borås. Planen ska också ta hänsyn 
till årligen återkommande stora 
arrangemang och mästerskap. 

 Delvis 
genomfört 

Arbetet har ändrats något i karaktär, 
prioriteringen sker istället på en 
evenemangsstrategi för att klargöra stadens 
inställning till framtida arrangemang.Borås TME 
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
samverkar om uppdraget och frågan kommer att 
remitteras till berörda organisationer och 
nämnder. 

Inom ramen för Jämlik Hälsa ska vi 
utveckla och intensifiera 
verksamheten för människor med 
funktionsnedsättning. I samverkan 
med andra aktörer, exempelvis 
föreningar, SISU idrottsutbildarna 
samt Sociala omsorgsförvaltningen, 
ska målgruppens förutsättningar att 
bedriva en aktiv fritid förbättras. Här 
behövs en kraftsamling från Borås 
Stad att synliggöra de behov som 
finns och anpassa 
fritidsaktiviteterna efter 
målgruppens förutsättningar. 

 Genomfört Ett omfattande arbete inom ramen för "Jämlik 
Hälsa" har startat upp med Sjuhäradshallen som 
utgångspunkt. Arvsfonden har gillat våra tankar 
och ideer och stöttar projektet med ca 3 
miljoner kr för de två första åren (2015-2016). 
En kompletterande ansökan är inlämnad för år 3 
som motsvarar ca 1,2 miljoner kr.. 

Hallutredning- Den tidigare 
hallutredningen från 2012, ska 
revideras och uppdateras till att 
gälla för åren 2016-2020. 
Utredningen ska inte bara visa på 
de behov som finns under perioden 
utan också beskriva en prioritering 
av de olika behoven. 

 Delvis 
genomfört 

En inventering har pågått av befintliga hallar och 
diskussioner med föreninsglivet om framtida 
behov har förekommit under 2016. Arbetet 
kommer att färdigställass under våren 2017. 

Konstgräsutveckling - Investeringar 
i nya konstgräsplaner avslutas 
under 2016 och 2017. 
Förvaltningen får i uppdrag att 
upprätta en utbytesplan för de 
befintliga planerna under de 
kommande sju åren, 2017-2023. 

 Genomfört Handlingsplanen för utveckling av 
konstgräsplaner, 2012-2016, är nu avslutad. En 
ny utbytesplan har fastställts i Fritids- och 
folkhälsonämnden. 

Aktivitetsplatser - Utredningen från 
2012 ska utvärderas och slutföras. 
Samtidigt ska en ny plan för 
aktivitetsplatser tas fram och 
anpassas till Fritids- och 
folkhälsoförvaltningens kommande 
uppdrag kring mötesplatser och 
lokalt inflytande. 

 Genomfört Utredningen om Aktivitetsplatser från 2012-2016 
är nu avslutad och utvärderad. En ny plan för 
2017-2020 är utarbetad. 
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2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

 Verksamhetens indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Simkunnighet 89% 85,6% 90% 86,7% 

 Utveckling av idrottsskolan 36% 24% 30% 27% 

 Minska användandet av Cannabis 
inom målgruppen unga vuxna 
kvinnor 

15% 15% 12% 17% 

 Minska användandet av Cannabis 
inom målgruppen unga vuxna män 

19% 19% 18% 24% 

Simkunnighet 

Elever som klarat målet har glädjande nog ökat något jämfört med 2015. Vi har ökat antalet simlärare 
för vissa grupper där förkunskaperna varit dåliga eller att grupperna varit stora. Det kommer idag fler 
elever till våra simhallar som inte har någon erfarenhet eller vattenvana. På Sandaredsbadet minskade 
antalet elever som klarade målet under 2016. I Sandared har man 2016 fått redovisat för de klasser som 
förlorade mest simundervisning när badet var stängt för renovering. Som vi skrivit tidigare så valde 
Sandaredskolan att inte bussa sina elever till Borås Simarena som övriga skolor gjorde. När det gäller att 
fånga upp de elever som inte har klarat målet vid simskolans slut så har vi fortsatt att erbjuda kurser för 
dessa elever. 

Utveckling av idrottsskolan 

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

Minska användandet av Cannabis inom målgruppen unga vuxna kvinnor 

Målvärdet som sattes till 12 % för flickor och 18 % för pojkar har inte kunnat nås. Sverige har en 
restriktiv hållning när det gäller narkotika. I övriga världen finns det många som förespråkar en mer 
liberal hållning. Förvaltningen har genomfört ett flertal föräldramöten på högstadiet, där det finns stora 
möjligheter att nå många föräldrar med information med en ganska liten insats. Problemet är, att inte 
alla skolor ser det som en möjlighet. Här behöver förvaltningen lägga en plan för att nå ut. I mätningen 
som genomfördes 2016 svarar 17 % av flickorna och 24 % av pojkarna i årskurs två på gymnasiet att 
man provat narkotika. Det här är en ökning mot 2013 då denna enkät senast genomfördes. Tyvärr kan 
man inte säga om det är en tillfällig ökning, men den tas på allvar och den drogpolitiska gruppen 
kommer att jobba vidare med frågan. Där planerar man under det kommande året att samordna 
insatserna för att minska cannabisanvändningen genom information, kompetensutveckling, 
gemensamma riktlinjer samt utvecklad vård och behandling. Samtidigt är det avgörande att tull och 
polis kan verka för en minskad tillgång till drogen. Att så många som har provat cannabis tyder på att 
den är alltför lättillgänglig. Målvärdena har fått ändras då utvecklingen går åt fel håll. Dessutom har 
målvärdet för 2025 ändrats till 0, då denna drog är illegal och målet måste därför vara att ingen ska 
använda den. 
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Minska användandet av Cannabis inom målgruppen unga vuxna män 

Målvärdet som sattes till 12 % för flickor och 18 % för pojkar har inte kunnat nås. Sverige har en 
restriktiv hållning när det gäller narkotika. I övriga världen finns det många som förespråkar en mer 
liberal hållning. Förvaltningen har genomfört ett flertal föräldramöten på högstadiet, där det finns stora 
möjligheter att nå många föräldrar med information med en ganska liten insats. Problemet är, att inte 
alla skolor ser det som en möjlighet. Här behöver förvaltningen lägga en plan för att nå ut. I mätningen 
som genomfördes 2016 svarar 17 % av flickorna och 24 % av pojkarna i årskurs två på gymnasiet att 
man provat narkotika. Det här är en ökning mot 2013 då denna enkät senast genomfördes. Tyvärr kan 
man inte säga om det är en tillfällig ökning, men den tas på allvar och den drogpolitiska gruppen 
kommer att jobba vidare med frågan. Där planerar man under det kommande året att samordna 
insatserna för att minska cannabisanvändningen genom information, kompetensutveckling, 
gemensamma riktlinjer samt utvecklad vård och behandling. Samtidigt är det avgörande att tull och 
polis kan verka för en minskad tillgång till drogen. Att så många som har provat cannabis tyder på att 
den är alltför lättillgänglig. Målvärdena har fått ändras då utvecklingen går åt fel håll. Dessutom har 
målvärdet för 2025 ändrats till 0, då denna drog är illegal och målet måste därför vara att ingen ska 
använda den. 

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag  Status År 2016  Kommentar  

Idrottsskolan kommer under året att 
fortsätta arbetet med att få igång 
verksamheten i socialt utsatta 
områden. De satsningar som 
planeras är bl.a. att informera om 
idrottsskolan på föräldramöten och 
samarbeta med stadsdelarna och 
de föreningar som verkar i 
områdena. 

 Genomfört Idrottsskolan har under senare år gjort riktade 
insatser i de mer socialt utsatta områdena i 
Borås som definieras av Borås Stads 
välfärdsbokslut. Insatserna har bland annat varit 
att arbeta med skolan och föräldramöten, 
infomera idrottslärare på skolor samt infomera 
vid kommunens mötesplatser i ovan angivna 
områden. Arbetet har gett resultat och 
Idrottsskolan har nu etablerat sig på nytt i dessa 
utsatta stadsdelar. 

En hälsofrämjande fond för 
ungdomar mellan 13 och 25 år som 
önskar söka medel för t.ex. 
aktiviteter, material, föreläsare eller 
studiebesök ska inrättas av Fritids- 
och folkhälsonämnden. 

 Delvis 
genomfört 

En arbetsgrupp på Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen har bildats tillsammans 
med Ungdomsrådet. I samband med en 
inventering i kommunen, så visar det sig att det  
finns liknande bidragsformer. Gruppen tar 
hänsyn till detta och tar fram kriterier för 
ansökan och tillskriver nämnden ett förslag 
under första kvartalet 2017. 
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Barn och unga ska erbjudas ett rikt 
fritidsutbud till låga avgifter. 
Föreningslivet är en viktig aktör och 
föreningsbidraget för arbete i socialt 
utsatta områden höjs för att 
möjliggöra mer aktivitet för barn och 
unga. 

 Genomfört Tre föreningar (Norrby IF, Borås AIK samt Borås 
GIF) är nu i full gång i att arbeta mot nya 
möjligheter. Föreningarna har lite olika ingångar 
men gemensamt för de tre är att skapa 
möjligheter för fler att delta i 
föreningsverksamhet. Tillsammans med 
projektet "Sports for you" som drivs av SISU 
tillsammans med Arbetslivsförvaltningen, 
genomför föreningarna olika satsningar för att nå 
ut till eventuellt nya medlemmar och även 
"gamla" medlemmar som vill vara med på nytt. 
Satsningen har pågått sedan i månadsskiftet 
april-maj 2016, en något senare start än önskat, 
och kommer att fortgå även under 2017. Det 
socialt riktade bidraget finns till för föreningar 
som verkar i, eller som vill starta verksamhet i 
våra socialt utsatta områden. Under året har vi 
bland annat stöttat Borås Atletklubb för att de 
tagit emot ensamkommande barn som vill träna. 
Afghanska föreningen som startat läxläsning 
samt Odensluds 4H-gård för ökad bemanning 
under sommarens olika lägerverksamheter. 

2.2.2 Nämnd 

Uppdrag  Status År 2016  Kommentar  

Jämställt idrottsliv - Förvaltningen 
får i uppdrag att lämna förslag på 
åtgärder med fokus på 
flickor/kvinnors idrottande. 
Utredningen ska omfatta tre 
områden; flera kvinnliga ledare, en 
ökad representation av 
flickor/kvinnor i styrelser samt en 
satsning på flickor/kvinnor som 
bedriver elitidrott i de individuella 
idrotterna. 

 Delvis 
genomfört 

Tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och 
föreningslivet i Borås kommer förvaltningen att 
initiera ett långsiktigt arbete för att förändra vissa 
strukturer i föreningslivet. En inventering av 
föreningslivet i Borås är gjord och förslag på 
strukturella förändringar kommer att lämnas. Ett 
första initiativ till satsning på kvinnliga 
individuella idrottare har tagits. En arbetsgrupp 
bestående av medarbetare på FoF samt SISU 
arbetar för komma vidare. 

2.3 Företagandet växer genom samverkan 

 Verksamhetens indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Antal deltagare i produktionsskolan  16 20 10 

Antal deltagare i produktionsskolan 

Under andra halvåret 2016 ändrades inriktningen på den sociala investeringsfonden på Brygghuset. 
Brygghuset skulle bereda ungdomar i KAA (kommunala aktivitetsansvaret) plats i verksamheten och 
vara ett komplement till Gymnasienämnden och Arbetslivsnämnden verksamhetsområden. Av den 
anledningen tog vi in färre deltagare i Produktionsskolan. 
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2.4 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt 

 Verksamhetens indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Total energianvändning för 
uppvärmning på fastigheten Borås 
Arena 

311MWh 127MWh 290MWh 312MWh 

 Total energianvändning för 
uppvärmning på konstgräsplan 
Borås Arena 1 

385MWh 1 077MWh 960MWh 1 104MWh 

Total energianvändning för uppvärmning på fastigheten Borås Arena 

2016 års utfall för hela fastigheten ligger i paritet med 2014 års förbrukning men betydligt högre än 
2015. 
Arbetet fortsätter även kommande år med att hålla koll på och optimera energiförbrukningen, även om 
2015 års förbrukning får anses vara mycket låg.Fastigheten Borås Arena består av konferensavdelning 
med loger och omklädningsrum mm. Fastigheten är i betong och har en stor tröghet i uppvärmningen. 
Förbrukningen är ganska konstant på årsbasis. Utetemperaturen spelar en stor roll när det gäller 
uppvärmningen av konstgräset. 

2.5 Ekonomi och egen organisation 

 Kommunfullmäktiges indikatorer  Utfall 2014  Utfall 2015  
Målvärde 

2016 
Utfall År 

2016 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

5,9 6,9 5 5,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

5,3 5,3 3 5,2 

 Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, 
andel i %. 

44 38,8 50 36 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Det känns mycket bra att de aktiva insatser som vi vidtagit för att sänka andelen sjukfrånvaro fortsätter 
att synas i statistiksiffrorna, även om vår önskan varit att komma ännu närmare vårt målvärde. Det 
finns en förståelse och en ökad delaktighet för att det är viktigt att arbeta med sjukfrånvaron ur många 
aspekter. Inte minst för att hitta bra och fungerande åtgärder så att vi i ett tidigt skede kan sätta in rätt 
insatser och undvika att vår personal hamnar i situationer som leder till sjukfrånvaro. Förvaltningens 
Hälsoinspiratörsgrupp formades under året och har kommit igång med 4 grupper inom områdena 
trivsel, kost och motion, sömn och stress samt arbetsmiljö. Hälsoinspiratörsgruppens arbete kommer 
att fortsätta även i framtiden, men på grund av att vi fått nya verksamheter till oss i samband med 
omorganisationen så kommer vi att utveckla och uppdateras oss efter de behov och önskemål som 
finns i vår nya organisation. 
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Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

I den här indikatorn är vi långt ifrån vår målsättning. Även om vi ständigt arbetar och planerar för att 
minska den arbetade tiden för timavlönade så har vi insett att vårt mål är för lågt och att det inte är 
rimligt att ha en målsättning som vi aldrig når. Inför budget 2017 har vi reviderat siffran för att hamna 
på en mer rätt nivå. Vi har många arbetsplatser som är i behov av timavlönad personal för att kunna 
bedriva sin verksamhet på ett säkert och för allmänhet och besökare bra sätt. Vi ser att medvetenheten 
för den här indikatorn ökat bland all personal, det finns en ökad förståelse för att vi i den mån det är 
möjligt undviker att sätta in extrapersonal. Även denna indikator kommer att påverkas av de nya 
verksamheterna som tillkommit, då de är i stort behov av timavlönad personal för att kunna bedriva 
sina olika verksamheter. 

Hälsa - 1 år utan sjukfrånvaro, andel i %. 

Vi har nu kommit igång med vår förvaltningsöverskridande hälsogrupp och fått bra fart på det arbetet. 
I inledningen har det varit mycket planeringsarbete för att få igång arbetet inom så många olika delar av 
hälsoområdet som möjligt. Vi har fördelat uppdraget och startat grupper inom gruppen, där vi ska 
kunna specialisera oss inom olika områden och skapa aktiviteter och utmaningar för personalen. Den 
nya organisationen ställer krav på att vi utvärderar och inkluderar hälsoinspiratörer från de nya 
verksamheterna så att vi arbetar med aktiva insatser som gynnar hela vår personalgrupp. En översyn 
kommer att göras i början av 2017 för att möta de behov som finns. 
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3 Nämndens verksamhet 1 

3.1 Fritidsramen 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  Bokslut 2014  Bokslut 2015  Budget 2016  Bokslut 2016  Avvikelse  

Statsbidrag 1 077 2 646 3 912 3 473 -439 

Avgifter och övriga 
intäkter 

42 240 42 317 40 978 43 360 2 382 

Summa intäkter  43 317 44 963 44 890 46 833 1 943 

Personal -36 713 -39 654 -40 806 -44 398 -3 592 

Lokaler -89 284 -89 736 -96 157 -96 819 -662 

Övrigt -57 234 -54 843 -49 567 -52 036 -2 469 

Kapitalkostnader -8 019 -10 003 -11 072 -11 072 0 

Summa kostnader  -191 250 -194 236 -197 602 -204 325 -6 723 

Buffert (endast i 
budget) 

0 -308 -958 0 958 

Nettokostnad  -147 933 -149 581 -153 670 -157 492 -3 822 

Kommunbidrag  147 000 146 900 153 670 153 670 0 

Resultat efter 
kommunbidrag  

-933 -2 681 0 -3 822 -3 822 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat  

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel  

-933 -2 681 0 -3 822 -3 822 

Ackumulerat resultat  -3 128 -2 838 -2 838  2 838 
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Resultatanalys 

Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2016 är ett underskott motsvarande 3 822 tkr i jämförelse 
med budget. Det finns dock kostnader som påverkat resultatet negativt och som är av 
kommunövergripande karaktär eller som avser beviljade medel i den sociala investeringsfonden. 

 

• Kapitalkostnader för kommunövergripande investeringar 
o Evenemangstaden Borås - 594 tkr 
o Spår och leder - 129 tkr 
o Gemensamma badplatser - 29 tkr 
o Aktivitetsplatser (näridrottsplatser) - 1 386 tkr 

• Beviljade medel ur den sociala investeringsfonden - 1 277 tkr 

 

Totalt; 3 415 tkr 

 

Med hänsyn till ovanstående regleringar blir ett justerat resultat istället - 407 tkr. 

Därutöver har nämnden haft utökade driftskostnader för ett antal aktiviteter som inte funnits med i 
plan för 2016. Bland annat den digitala utvecklingen på Tillståndsenheten (238 tkr), samordningen av 
Överenskommelsen (ca 300 tkr), omorganisationen (ca 100 tkr, därutöver tillkommer 
personalkostnader för samordning och planering). 

Intäkterna avviker i jämförelse med budget med 1 943 tkr. Avser framförallt mer intäkter för tränings- 
och arrangemangsavgifter än budgeterat. Resultatet innefattar ett underskott av intäkter på badenheten 
med 707 tkr. Överskottet innefattar även till stor del intäkter som avser försäljningsintäkter på 
skidstadion. 

Personalkostnaderna visar ett underskott på 3 592 tkr. Detta underskott kan främst härledas till 
badenheten och anläggningarna Stadsparksbadet och Borås Simarena. Underskottet är en konsekvens 
utav den planerade stängningen för renovering. 

1 127 tkr är bokförda personalkostnader som avser projektet "Ung till Ung" med finansiering från den 
sociala investeringsfonden. 

Lokalkostnaderna avviker med -662 tkr. Ca 400 tkr avser avvikelser av rena lokalkostnader. Resterande 
är avvikelser som avser konsumtionsavgifter. 

Övriga kostnader avviker med -2 469 tkr i jämförelse med budget. Detta underskott berstår av diverse 
omkostnader som inte är kopplat till personal-, lokal- eller kapitalkostnader. I posten övrigt ingår 
exempelvis, städkostnader, fastighetsskötsel, materialkostnader, fastighetsunderhåll, IT-kostnader, 
licenser, konsulter etc. 
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3.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr  
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 2016  

Bokslut 
2016 

Avvikelse  

Gemensam 
fritidsadministration       

Intäkter 89 191 0 216 216 

Kostnader -8 772 -9 443 -9 336 -9 745 -409 

Resultat -8 683 -9 252 -9 336 -9 529 -193 

Anläggningsenheten       

Intäkter 18 743 19 415 18 244 20 572 2 328 

Kostnader -113 128 -117 335 -118 222 -119 623 -1 401 

Resultat -94 385 -97 920 -99 978 -99 051 927 

Badenheten       

Intäkter 18 798 19 733 20 423 19 716 -707 

Kostnader -46 492 -47 278 -49 533 -53 302 -3 769 

Resultat -27 694 -27 545 -29 110 -33 586 -4 476 

Evenemang       

Intäkter 482 296 0 96 96 

Kostnader -6 986 -2 502 -1 298 -1 497 -199 

Resultat -6 504 -2 206 -1 298 -1 401 -103 

Folkhälsoenheten       

Intäkter 1 561 1 574 2 040 1 788 -252 

Kostnader -4 473 -4 679 -6 883 -6 641 242 

Resultat -2 912 -3 105 -4 843 -4 853 -10 

Fritids- och 
folkhälsonämnd       

Intäkter 1 0 0 0 0 

Kostnader -558 -652 -690 -717 -27 

Resultat -557 -652 -690 -717 -27 

Tillståndsenheten       

Intäkter 1 911 2 099 2 000 2 184 184 

Kostnader -2 297 -2 774 -2 550 -2 909 -359 

Resultat -386 -675 -550 -725 -175 
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Brygghusenheten       

Intäkter 1 731 1 374 2 184 1 958 -226 

Kostnader -8 543 -9 292 -9 091 -9 588 -497 

Resultat -6 812 -7 918 -6 907 -7 630 -723 

Buffert       

Intäkter 0 0 0 0 0 

Kostnader 0 -308 -958 0 958 

Resultat 0 -308 -958 0 958 

Evakueringsboende       

Intäkter 0 281 0 304 304 

Kostnader 0 -281 0 -304 -304 

Resultat 0 0 0 0 0 

Totalt       

Intäkter 43 316 44 963 44 891 46 834 1 943 

Kostnader -191 249 -194 544 -198 561 -204 326 -5 765 

Resultat -147 933 -149 581 -153 670 -157 492 -3 822 
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3.4 Verksamhetsanalys 

3.4.1 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

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

Under året har förvaltningen fortsatt sitt ”hälsoarbete” med fokus på friskfaktorer. En större grupp 
bestående av förvaltningens alla hälsoinspiratörer har träffats med kontinuitet under året för att prata 
om hälsofrågor. Utifrån denna grupp har det sedan sammansatts mindre grupper för att mer 
handgripligen jobba med olika aktiviteter. Områden som de olika grupperna hanterar är kost och 
motion, FoF-dagen, trivsel, arbetsmiljö och sömn och stress. Alla nya hälsoinspiratörer har fått en 
utbildning av kommunens hälsostrateg. 

Därutöver har det bildats ett antal grupper med representanter från olika enheter som målinriktat 
arbetet med förvaltningens olika mål och uppdrag, bland annat jämställt föreningsliv, hallutredning, 
konstgräsutveckling, aktivitetsplatser och tillgänglighet med bildspråk. 

På förvaltningens FoF-dag samlades alla anställda för att under en dag förses med diverse information 
och aktiviteter. Bland annat fick alla utbildning i HBTQIA och normkritik av en tjej från RFSL. 

Under hösten har två personer jobbat med en större inventering av befintliga mötesplatser och 
fritidsgårdar som under 2017 kommer ligga inom nämndens ansvarsområde. Syftet med inventeringen 
är att lyssna av medarbetarnas förväntningar inför den nya organisationen. Tre olika arbetssätt/synsätt 
på verksamheten ska bli ett gemensamt. Inventeringen resulterade också i olika förslag till 
utvecklingsområden som blir en del i arbetet med att ta fram en gemensam plattform för dessa 
verksamheter. En presentation av inventeringen kommer att ske under våren 2017. 

Andra stora händelser är arbetet med överenskommelsen. En gedigen process har pågått under stora 
delar av 2016. Kommunfullmäktige fattade beslut om en överenskommelse tillsammans med 
civilsamhället i december. 

En större utredning har också gjorts tillsammans med boende och aktörer på Boda med avsikt att 
utveckla området. Nämnden sökte ca 15 000 tkr hos Boverket. Ansökan gällde "stöd till utemiljöer i 
vissa bostadsområden" och tanken var att dessa pengar skulle användas till ett aktivitetslandskap i 
området. Dessvärre fick inte nämnden dessa pengar. Däremot äskar nämnden 15 000 tkr i budget 2017 
till en ny isbana med placering i området. 

Den 21 juni 2016 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen årets revision av miljöledningssystemet. En 
revisor, på uppdrag från Miljöstrategen i Jönköping, besökte förvaltningen och dagen startades med ett 
möte med ledningen och genomgång av all dokumentation. Därefter besöktes Borås Simarena, 
Boråshallen och Sjuhäradshallen/Parasportscenter.Vi fick en mindre avvikelse som snabbt åtgärdades 
och den 12 juli hade förvaltningen återigen ett certifierat miljöledningssystem. Mer om nämndens 
miljöarbetet kan läsas i nämndens miljörapport för 2016. 

Slutet av året präglades av förberedelser kring den nya organisationen. Förberedelserna har innefattat, 
analys av personalresurser, ny kodstruktur i Agresso, nya attestregler, genomlysningen av 
organisationsträdet i Heroma, nytt organisationsträd i Stratsys, omfördelning av diverse kostnader, 
budget,diverse förberedelser inför klustersamverkan med Kulturförvaltningen med mera. 
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Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Gemensam fritidsadministration visar ett underskott på 193 tkr i jämförelse med budget. Underskottet 
beror bland annat på kostnade för arbetet med överenskommelsen men också ökade kostnader för IT 
(främst diverse installationstjänster och leasing av datorutrustning). 

300 tkr av avsatt buffert var ämnad till utökade kostnader för överenskommelsen. 
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3.4.2 Anläggningsenheten 

  

Analys av verksamheten 

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. 

Jämlik Hälsa 

Jämlik Hälsa är ett projekt som har sin huvudsakliga målgrupp i personer som har en eller flera 
funktionsnedsättningar. Det kan röra sig om fysiska och/eller kognitiva nedsättningar. Projektet stöttas 
ekonomiskt av Arvsfonden med drygt tre miljoner kr för åren 2015 och 2016, för 2017 beräknas 
Arvsfonden bidra med ytterligare drygt en miljon kr. Projektet består av flera delar och sker i nära 
samverkan med Sociala Omsorgsnämnden och ett stort antal föreningar och organisationer. För 
Fritids- och folkhälsoförvaltningens del så utgår projektet från Sjuhäradshallen (7HH). I samband med 
att Handikappidrottsförbundet bytte namn till Svenska Parasportförbundet beslutade vi att den del av 
Sjuhäradshallen som ombesörjer idrott för människor med funktionsnedsättning ska heta 
Parasportcenter. I den andra delen av 7HH finns Gymnastikens Hus och med den verksamhet som 
bedrivs av fyra gymnastikföreningar. 

Under de första två åren har Jämlik Hälsa utvecklat och förberett Parasportcenter för sitt ändamål. 
Projektet har även startat upp prova-på-aktiviteter och drop-in besök. Flera Idrottsskolor har också 
startat upp för målgruppen och är en utveckling av Borås Stads befintliga Idrottsskola. Tillsammans 
med SISU (Sveriges idrotts-, studie och utbildningsorganisation) och IGU (Idrott, glädje och 
utveckling) så har vi börjat vårt arbete med att integrera målgruppen i nuvarande föreningars 
verksamhet. Vi har fått in ett stort intresse och hoppas att vårt arbete tillsammans med föreningslivet 
ska generera en ökad verksamhet i Parasportcenter och i föreningslivet i Borås. 

Utveckling av konstgräsplaner 

I vår långsiktiga utvecklingsplan för konstgräsutveckling, 2013-2020, så har vi fullgjort uppdraget kring 
nya fullstora planer. En ny strategi har antagits av nämnden som avser en utbytesplan för de befintliga 
planerna vi har. Livslängden är i genomsnitt sju år beroende på utnyttjandegraden, ca 1 500 timmar per 
år. Vid Kransmossen har det investerats i en ny konstgräsplan som ersättning för den 
mark/fotbollsplan som uppläts för byggandet av en ny förskola. På Brämhult, som har den äldsta 9-
spelsplanen, har vi bytt ut det gamla konstgräset till ett nytt. Sparörs AIK har genom ett anläggningslån 
investerat i en ny plan. På deras tidigare gräsyta finns nu en nybyggd förskola. 

De gamla planerna som har bytts ut, har återanvänts på skolgårdar och i bostadsområden. Ett 25-tal nya 
aktivitetsplatser har tillkommit. När vi lägger de planerna så fyller vi upp med sand mellan stråna och 
inget gummi- eller plastmaterial. 

Spår och leder samt utebad 

Utredningen "Spår och leder" eller "Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och 
aktivera sig i våra nära grönområden och skogar?" är klar och nämnden har fattat beslut om en 
långsiktig utvecklingsplan. Utredningen och planen har fokuserat på ett nära friluftsliv - ”Friluftsliv för 
alla”, och bygger dels på forskning om hur nära man bör ha till ett ordnat frilufts- och 
rekreationsområde med hänsyn till både faktiska och mentala barriärer. Utredningen har också lutat sig 
emot Borås stads välfärdsbokslut och en önskan om att uppmuntra till fysisk aktivitet i samhället. 
Utredningen täcker hela kommunen och visar varför Borås stad bör satsa på att öka möjligheten för 
Boråsaren att kunna röra sig fritt i sina närområden på ett tryggt, lättillgängligt och miljömedvetet sätt. 
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Utredningen visade på flera ”vita områden” inom Borås stad vad gäller förekomsten av ett ordnat 
motions- och friluftsliv i form av motionsspår och vandringleder, framför allt väster och söder om 
Borås. 

Under 2016 påbörjades arbetet med att skapa bättre tillgång till ett ordnat friluftsliv väster om staden; i 
området omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Elljusspåret omkring sjön har 
tillgänglighetsanpassats och uppförandet av en ny 6.8 km lång vandringsled har påbörjats. Leden skall 
förbinda naturområdet omkring Byttorpssjön med det stora skogsområdet utmed Ryssbäcken norr om 
Hestra Parkstad. Leden har redan innan slutförandet blivit mycket uppskattad! 

Utöver satsningen i västra delen av staden har förvaltningen också bytt ut utdömd belysning vid 
Kypegårdens elljusspår samt elbelyst en sträcka mellan Kypegården och Lasarettet. 

Vi har också startat upp ett samarbete med Attraktiva Toarp beträffande ett elljusspår runt Dalsjön, 
samt ett samarbete med Borås GIF för ett större mountainbikeområde vid Knektås. 

På våra utebadplatser byggdes nya badbryggor till Sparsörs och Skalle badplatser. En stensättning 
uppfördes vid bryggan vid Sjömarkens badplats för att förhindra erodering. I Sjömarkens asfalterades 
också den mycket välanvända parkeringen till badplatsen. 

Vid Byttorpssjön lades en länge efterlängtad och uppskatttad gräsmatta och några snygga (och så pass 
tunga att de inte går att slänga i sjön) solstolar köptes in. 

Aktivitetsplatser 

Under 2016 har vi investerat i en hinderbana och dirtbana i Dannike, hinderbana och utegym i Äspered 
samt en aktivitetsplats i Kronängsparken. Dalsjöfors gamla konstgräs delades upp i fem delar och lades 
ut på Kinnarummaskolan, Borgstenaskolan, Kil- och Slättängsskolorna, Svensgärde samt på Övre 
Brämhult. På Sjöbo har vi tillsammans med Tekniska förvaltningen investerat i en ny lekplats och 
aktivitetsplats. Satsningen är en direkt åtgärd utifrån resultatet i Välfärdsbokslutet, med bland annat låg 
föreningsmedverkan bland unga, låg andel med socialt stöd samt unga med en lägre framtidstro. 

I somras genomförde två unga kommunutvecklare en kartläggning av vad tjejer tycker om utbudet av 
spontana aktivitetsplatser. Resultatet visade att den yngre åldersgruppen (12-14 år) inte kände till vad 
som fanns och den äldre åldersgruppen både kände till och använde dem mer. Distans och tid är ett 
problem och ett annat är att tjejerna känner sig otrygga på platserna. Förslagen som kom fram var att gå 
ut med mer information om vad som finns, förslagsvis genom föräldrabrev och annonsering. När det 
gäller tid och distans föreslogs större geografisk spridning och för att skapa fler trygga platser, behövs 
fler elljusspår. De efterfrågade även fler aktiviteter riktade till tjejer. 

Borås Arena 

Borås Arena AB har också investerat i säkerhetsåtgärder i anslutning till Skaraborgsvägen som syftar till 
att separera tillresta fans vid så kallade högriskmatcher, samt investerat i en ny biljettkiosk för dessa. 
Borås Arena bytte sitt konstgräs under speluppehållet med ett nytt granulat av kork istället för 
gummigranulat. Tyvärr har det visat sig att de egenskaper korken har inte uppfyller de krav vi kan ställa. 
Byte av granulat sker under våren 2017. 

Arenabolaget har presenterat planer för en uppgradering av Borås Arena till 2.0. Projekteringen startar 
under våren 2017 och eventuellt kan vissa ombyggnationer komma igång under senare del av året. 
Borås Arena AB planerar också för en fullstor inomhushall vid Ryda sportfält, ambitionen är att den 
ska finnas färdig innan vintern 2017. 

Sundholmen  

Under året har Sundholmen haft uthyrt 126 dagar för utbildningsdagar och arbetsplatsträffar, i första 
hand för kommunens förvaltningar och bolag. Utöver detta så fungerar Sundholmen också som en 
populär anläggning för bröllop och födelsedagar. I övrigt fortsätter de små förbättringarna på gården, 
konferenslokalen är idag bättre anpassad för verksamheten. Köksutrustningen har anpassats för en 
bättre arbetsmiljö. 
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Tennis- och boulehallen 

I Tennis- och boulehallen pågår en förstudie för att utveckla anläggningen till ett nytt racketcenter, där 
bland annat Badmintonföreningen kan erbjudas ändamålsenliga lokaler och träningsmöjligheter. 
Samtidigt undersöks möjligheten för Boulealliansen att utveckla sin verksamhet vid Kransmossen. 

Ryahallen 

Ymerhallens AB har investerat i en ny golvbeläggning i Ryahallen. De har också byggt till ett 
entresolplan i ett av hörnen för att utnyttja golvytan på ett mer effektivt sätt. 

Skidstadion 

På skidstadion har vi tillsammans med Borås skidlöparklubb investerat i en ny konstsnöanläggning. 
Åtgärden är mer energi- och miljöeffektiv än tidigare utrustning och tillverkar snö under en kortare tid. 
Ett rullskidspår har anlagts på stadionområdet, som ger åkarna en helt annan säkerhet jämfört med 
cykel- och bilvägar som konkurrerar med andra trafikslag. 

I övrigt 

så har de båda tennisföreningarna, Sandareds TK och Elfsborg Tennis, investerat med hjälp av 
anläggningslån i nya utebanor. I Sandared har man förutom nya utebanor också kompletterat med en 
padelbana och renoverat sin omklädningsrum och bytt energisystem. Elfsborg tennis har påbörjat sin 
investering vid Ålgårdsplan och kommer att bli färdiga senvåren 2017. 

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 25-tal föreningsavtal. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Anläggningsenheten i sin helhet visar en budgetavvikelse på + 927 tkr för hela året. Överskottet beror 
på mer intäkter än budgeterat. 
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3.4.3 Badenheten 

Analys av verksamhet 

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

Fastigheterna förvaltas av lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningens egen Tekniska Driftsenhet 
sköter all daglig drift samt vatten- och luftkvalitén på anläggningarna 

Badenheten arbetar efter mål enligt Vision 2025. Viktiga målområden är att skapa mötesplatser och ta 
ansvar för barn och unga. Vi vill erbjuda anläggningar och verksamheter som drivs professionellt, 
service- och utvecklingsinriktat. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med genom att vi erbjuder babysim, 
minisim, simlekis, simundervisning, vattenträning i grupp, vuxensimskola, crawl kurser för både 
nybörjare och erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon 
typ av funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av 
våra anläggningar. 

Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller dyka i på 
djupt vatten och simma 25 m. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare 
erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar. Antal elever i åk 3 som deltagit i simundervisningen 
och klarat 25 m är: 

Stadsparksbadet: 692 elever varav 76,9 % som klarat målet. 

Borås Simarena: 246 elever varav 88 % som klarat målet. 

Sandaredsbadet: 287 elever varav 89,5 % som klarat målet. 

Dalsjöbadet: 143 elever varav 92,3 % som klarat målet. 

Elever som klarat målet har glädjande nog ökat på Stadsparksbadet med 7 % jämfört med 2015 
Här har vi gjort en åtgärd med att ökat antalet simlärare för vissa grupper. På Sandaredsbadet minskade 
antalet elever som klarade målet under 2016. I Sandared har man 2016 fått redovisat för de klasser som 
förlorade mest simundervisning när badet var stängt för renovering. Som vi skrivit tidigare så valde 
Sandaredskolan att inte bussa sina elever till Borås Simarena som övriga skolor gjorde. 

Det kommer även fler elever till våra simhallar idag som inte har någon etfarenhet och vattenvana. 

När det gäller att fånga upp de elever som inte har klarat målet vid simskolans slut så har vi fortsatt att 
erbjuda kurser för dessa elever. 

Under våren 2016 fortsatte samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK 
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad 
gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i 
framtiden. Totalt deltog 217 barn i Sommardoppet 2016. Det är något fler än 2015. 

Borås Stads friskvårdssatsning behåller sin popularitet. Här erbjuds alla Borås Stads anställda fria bad på 
de publika anläggningarna. Under 2016 kunde vi här räkna ihop till 17 482 bad. 

Samarbetet fortsatte även med Västra Götalandsregionen under 2016. Vi erbjuder alla deras anställda 
förmånligt pris på bad. Västra Götalands region omfattar ca 58 000 anställda varav 10 000 arbetar i 
Boråsområdet. 
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Antal besök till fyra av våra publika bad har varit totalt 492 313 under 2016. Vårt mål var att nå 
457 000. Denna lägre siffra mot tidigare år är basserad på att Stadsparksbadet skulle vara stängt. 

Stadsparksbadet 

Stadsparksbadet är ett äventyrsbad mitt i centrala Borås. Badet har funnits i 32 år med över 9 miljoner 
besök. Badet håller öppet nästan hela året, vi har endast stängt 4 röda dagar och 14 dagar för 
underhållsarbete. Här erbjuder vi äventyr, simundervisning och motion i olika former. I badet finns 
Actic gym samt en privat aktör som driver café och restaurang Bryggan. Den affärsidé vi arbetar efter 
är att erbjuda våra badgäster nyttiga nöjen till marknadsmässiga priser. Vi ska bedriva våra verksamheter 
så att alla gäster upplever kvalité, omsorg och personlig service. 

Planeringen med renoveringen av Stadsparksbadet fortskrider. Just nu planerar vi för en renovering 
med start 1 juni. Vi jobbar också med att i samband med renoveringen kunna få till en utbyggnad av 
badet under 2018. 

• På alla årets lov hålls rutschbane- och klätterväggstävlingar. Vår uppblåsbara Flip är framme i 
motionsbassängen under lovdagarna. 

• Vi har genomfört en familjedag och planerar för två till under våren 2017. 
• Vattengymnastiken, som badets egna badmästare håller 6 gånger/vecka, har besökts av 7 380 

deltagare. 
• Barnkalas, som är ett samarrangemang med Restaurang Bryggan, hade 598 barn på besök. 
• Burkini erbjuds både till försäljning och att hyra, vilket ska ge alla möjlighet att vara med och 

bada oavsett etniskt ursprung eller att man av annan anledning vill skyla sig. 
• Samarrangemangen med att erbjuda paketlösningar för turistande familjer och skolresor till 

Borås görs ihop med hotellen och turistbyrån. 
• Vi har genomfört flera HLR-utbildningar för Stadens anställda. 

 

Borås Simarena – BSA  

Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. Badet 
håller öppet hela året. Det har endast stängt 4 röda dagar och 3 dagar för underhållsarbete. Inför 2016 
hade vi som mål att behålla antalet besökare och istället fokusera på kvalitet i bemötande och service. 
Borås Simarena är ett komplement till den vardagsmotion vi alla behöver. 

Allmänheten kan vissa kvällar tycka att det blir lite för trångt i bassängen. Man har viss förståelse för att 
Simarenans huvudsakliga syfte är att tillgodose simföreningarnas verksamhet. Under verksamhetsåret 
har föreningslivets utveckling av vuxencrawlgrupper och integrationsverksamhet (simundervisning för 
nyanlända) krävt att vi ökat bassängtiden fram till 21:00 vissa dagar. Denna utveckling är bara positiv 
utifrån behovet från våra kundgrupper men kräver att vi tänjer på våra arbetstider och löser städning på 
ett kreativt sätt. 

• MerKraft crawlskolor har återkommit under året och fler och fler blir de vuxna som vill lära sig 
crawla. Under åren har nu 164 medarbetare inom Borås Stad lärt sig grunden i crawl. 

• Vattenträningen för äldre har även i år ökat. Från 250 deltagare i veckan till 450. Antalet 
vattengymnastik pass i veckan är 7. 

• Borås Simarena fortsätter att erbjuda personlig träning för kunder med FaR-recept. Vi har även 
upprättat ett samarbetsavtal med Previa. 

• Borås Simarena har under verksamhetsåret genomfört 7 simtävlingar, 4 polomatchdagar, 22 
träningsläger samt olika företagsevent, Zoo OL med IK Ymer, utbildningsdagar för simlärare 
och badpersonal. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning facknämnder 2016 24(46) 

Dalsjöbadet/Dalsjöhallen  

Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till 
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö och bastuverksamhet är något som 
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för bordtennis/aerobic, 
lokaler för brottning och skytte, diverse föreningsutrymmen samt två förskoleavdelningar. I direkt 
anslutning till anläggningen ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. Dagtid används 
anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och helger är det 
allmänhet och föreningar som är besökare hit. Gymverksamheten i anläggningen drivs av en privat 
entreprenör. Anläggningen hålls öppen för allmänheten 10 månader om året, under de två stängda 
sommarmånaderna bedrivs bland annat simundervisning. 

• I början av december stod äntligen vår utebastu klar. Nu kommer vi att, under 2017, jobba för 
att fylla den med besökare och verksamhet. 

• Ambitionen att bredda vår verksamhet mot flera former av fysisk aktivitet fortsätter. 
Tillsammans med bland andra Dalsjöfors GoIF har vi sökt och fått pengar för att förbättra 
motionsspåren i området. Visionen är att Dalsjöbadet/Dalsjöhallen ska ses som ett 
motionscentra i Dalsjöfors 

• Gruppverksamheten går fortsatt bra, både simskolor och vattenträning. Vi har bland annat haft 
ett par simskolor för ensamkommande flyktingar och även en för barn med stor vattenovana 
enligt principerna i ”Gilla vatten”-konceptet. Tyvärr har vi i dagsläget inte möjlighet att starta 
fler grupper även om underlag finns. Vi har dock svårare att locka ”spontanbadarna” Här 
hoppas vi och räknar med att den nya bastun kan locka. 

• I september arrangerade vi, precis som föregående år, tillsammans med Företagarna i 
närområdet Toarpsdagen. Mässan/utställnigen lockar bra med besökare och vi ser den som ett 
bra skyltfönster för att fler ska få upp ögonen för oss. Vi hade även våra traditionella 
bastuarrangemang och jultvagningarna strax före jul. 

• För att locka fler besökare startade en av medarbetarna, på eget initiativ, ett stick- & virkcafé 
där deltagarna samlas hos oss för att sticka, virka och utbyta idéer. 

• Gymmets medlemsantal går sakta men säkert uppåt och då även intäkterna. 
 

Sandaredsbadets profil är ett bad ”med omtanke om hela familjen”. Sandareds sim- och idrottshall är 
en friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i 
närområdet. Vår barnbassäng lämpar sig särskilt bra för familjer med barn i åldern 2-7 år då vattnet är 
33°C varmt och djupet i bassängen är perfekt för de små. 

Anläggningen är öppen 10 månader om året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under de 
två stängda sommarmånaderna bedrivs bland annat sommarsimskola och lägerverksamhet. Då görs 
även underhållsarbeten. 

Morgonsimmet på måndag, onsdag och fredagar fortsätter att vara välbesökt. Fredagarna, när vi öppnar 
kl. 13.30, har blivit mycket populär bland barnfamiljer. Dagtid har vi skolsimskolor från vårt 
upptagningsområde samt Särlaskolan i Borås. De valde att åka till Sandared när det var tänkt att 
Stadsparksbadet skulle stänga. När stängningen inte blev av så valde de att ändå fortsätta åka till 
Sandared. Under hela 2016 har vi arbetat för att få saker färdiga som inte kom med vid renoveringen av 
Sandaredsbadet. Även sådant som inte blev godkänt vid slutbesiktningen har släpat efter. Delar av 
anläggningen har fått stänga periodvis för att jobb ska kunna slutföras. Vi hoppas att vi snart har en 
komplett anläggning. 
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• Vi har under året haft simskolor för ensamkommande flyktingbarn/ungdomar från Bollebygds 
upptagningsområde.Vi har även haft grupper i Gilla vatten. Detta är en ny kurs, med nya 
metoder, för att lära lite äldre barn som ännu inte lärt sig simma pga. att de är rädda för vatten. 

• Nya grupper, för vuxna som vill lära sig simma, och crawlkurs för nybörjare och 
fortsättningskurser startades upp under 2016. 

• Vi fick även möjlighet att startat upp en vattengympagrupp på kvällstid, med 
”aufguss”(bastusittning) efter passet. Detta för att Korpen valt att dra ned på sina grupper och 
endast lägga sin verksamhet på söndagar. 

• Simklubben 1970, som nu är tillbaka med full verksamhet i badet, har haft stor efterfrågan på 
fler platser till sina kurser. Detta har medfört att de utökat sina tider på helgerna.De har även 
genomfört två större simtävlingar under 2016. 

 

Alidebergsbadet. Under våren träffades en grupp med olika representanter kontinuerligt för att 
förbereda Alidebergsbadet säsongsöppning. 2016 höll Alidebergsbadet öppet mellan 1 juni - 28 augusti. 
SK Elfsborg hade en mindre bra sommarsäsong, de flesta dagarna lockade inte de besöksskaror som 
normalt kan förekomma när vädret är gynnsamt. Simklubben arrangerade Nordiska Ungdoms 
Simspelen (NUSS) den 8-10 juli, vilket blev en jättesuccé i antalet deltagare. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande - 4 476 tkr. 

Nettoresultat per enhet; 

• Stadsparksbadet; - 2 837 tkr. Beror på mindre intäkter och högre personalkostnader än 
budgeterat. Detta till följd av att renoveringen inte blev av. 

• Sandaredsbadet; - 728 tkr. Beror främst på högre personalkostnader och materialkostnader än 
budgeterat. Högre materialkostnader i efterdyningarna av renoveringen. 

• Dalsjöbadet; - 190 tkr. Beror på högre personalkostnader än budgeterat. 
• Borås Simarena; - 895 tkr. Beror på mer högre personalkostnader än budgeterat. 
• Asklandabadet - 97 tkr. Underskottet består av högre kostnader för tjänster än budgeterat. 
• Viskaforsbadet + 22 tkr. 
• Alidebergsbadet; - 641 tkr. Underskottet består främst av ökade kostnader för material och 

tjänster. 
• Teknisk drift; + 282 tkr. Beror på lägre personalkostnader än budgeterat. 
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3.4.4 Evenemang 

Analys av verksamheten 

Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fyra senaste åren har Borås klarat av 
att arrangera stora prestigfyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014 
var det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-ringen, i 
Borås och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Att Borås kan vara med och konkurrera om 
så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete 
med Borås Stads berörda förvaltningar och bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de 
ideella föreningarna och organisationerna, är prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en 
förutsättning för att lyckas med arrangemangen. Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar 
att det är en lönsam affär att arrangera stora tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och 
stoltheten för de arrangerande föreningarna, så handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. 
Pengarna läggs oftast i hotellnätter, restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika 
begivenheter. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna 
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet. Tillsammans med Borås TME har Fritids- 
och folkhälsonämnden en ambition i att för varje satsad krona så har vi målsättningen att 
arrangemanget ska ge tio kr tillbaka i omsättning till staden. 

Fristad GOIF och Borås Stad arrangerade "Champions Cup Damer och Herrar i Innebandy" i 
månadsskiftet september/oktober. Det är en motsvarande tävling som Champions Leauge i fotboll. 
Champions cup är en mästarturnering med 6 lag i varje turnering. Det är mästarna från Europacupen 
för klubblag som möts. Ca 400 deltagare kom till Borås och den turistekonomiska effekten beräknas till 
ca 4 miljoner SEK. Arrangemanget fick internationell uppmärksamhet genom media. Evenemanget var 
också storleksmässigt mycket passande för Borås. 

Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är just Föreningsgalan som gick av stapeln 
den 10 november på Åhaga. Till arrangemanget inbjöds bidragsberättigade föreningar. Under kvällen 
tilldelas alla som genomfört Boråsklassikern medaljer och säker- och tryggcertifierade föreningar 
uppmärksammas. Tre stipendium delas ut under kvällen. Föreningsrådet tillsammans med 
idrottsfrämjandet delar ut stipendium för kvinnligt ledarskap, Föreningsrådet tillsammans med Rotary 
Borås Södra delar ut ett ungdomsledarstipendium och Fritids- och folkhälsonämnden delar ut till 
integrationsfrämjande förening. Under kvällen bjöds det på enklare mingelmat och underhållning med 
Babben Larsson. 

Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till 
exempel, Grand Prix Gina tricot, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-
, dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler arrangemang. 

Tillsammans med BoråsBorås TME så arbetar vi med en evenemangsstrategi, för att underlätta och 
skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer att fastställas under 2017 
i Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME samt i Kommunstyrelsen. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten redovisar ett underskott på 103 tkr. 
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3.4.5 Folkhälsoenheten 

Analys av verksamheten 

Folkhälsoarbete är ett brett fält - från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning. Riksdagen 
har beslutat om ett mål för folkhälsopolitiken ”att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa 
på lika villkor för hela befolkningen”. Folkhälsopolitiken innehåller elva målområden, varav Borås Stad 
valt att fokusera: delaktighet och inflytande i samhället, ekonomiska och sociala förutsättningar, barns 
och ungas uppväxtvillkor, miljöer och produkter, fysisk aktivitet samt tobak, alkohol, narkotika, 
dopning och spel. 

Att kommunen har en huvudroll när det gäller folkhälsofrågor är naturligt eftersom det är där de flesta 
samhällsbeslut fattas, som berör människors dagliga villkor. I Borås Stad är det Fritids- och 
folkhälsonämnden som är ansvarig för folkhälsofrågorna. 

Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden har haft ett avtal under perioden 2013-2016 
avseende medel till folkhälsoinsatser samt ett tillsvidareavtal avseende delfinansiering av tre lokala 
folkhälsosamordnartjänster. Under 2017 tecknades två nya avtal som ska gälla från 2017-2020, ett 
tillsvidareavtal med indexuppräkning när det gäller tjänsterna och ett fyraårigt avtal om medel till 
folkhälsoinsatser omfattande 14 kronor per invånare. 

I mars var Borås Stad värdar för årsmötet i det nationella Healthy Cities- nätverket. Vid mötet deltog 
tjänstemän och politiker från 12 kommuner, 5 regioner/landsting och nätverket för Sunne kommuner i 
Norge. Temat för dagarna var demokrati, delaktighet och involvering. Under årsmötet omvaldes Ida 
Legnemark som ordförande. 

I maj arrangerade SKL-baserade Mötesplats social hållbarhet en konferens med tyngdpunkt på Agenda 
2030 och hur de globala hållbarhetsmålen kan bidra till att stärka en socialt hållbar samhällsutveckling i 
Sverige. Vid konferensen deltog enhetschefen och ordföranden i nämnden. 

Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning mot 
legalisering av narkotika och arbetar för en restriktiv narkotikapolitik. I maj deltog två politiker från 
nämnden i ECAD Mayors’ Conference i Stavanger i Norge. 

Under sommaren var Drogpolitiska programmet och Program för föräldraskapsstöd ute på remiss. I 
augusti var de reviderade programmen uppe för beslut i Fritids- och folkhälsonamnden. Båda 
programmen beslutas i Kommunfullmäktige för att gälla fyra år från 2017. 

På Håll Sverige Rents nationella konferens i december presenterade Borås rent och snyggt sitt arbete i 
Borås vid två tillfällen. Där mottog även Borås utnämningen till ”Årets Håll Sverige Rent-kommun 
2016”. 

Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits under 2016. 

Brottsförebyggande arbete 

Brå har haft sitt sista sammanträde i nuvarande organisation. I samband med omorganisationen ersätts 
ett centralt och tre lokala Brå med ett Brå och fem olika arbetsområden. 

Under hösten har en informationsträff/utbildning om Grannsamverkan genomförts i samarbete med 
polisen. Ytterligare en MBU-kurs har genomförts i samarbete med polisen, ambulansen och 
Räddningstjänsten. Totalt har vi haft två kurser under 2016. I september genomfördes en workshop, 
riktad till personal och ideella krafter med ungdomar som målgrupp på Norrby, Sjöbo, för nätverkande 
och informationsutbyte med fokus 10-13 år. 

Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen gått in i ett metodutvecklingsprojekt mot 
social oro på utsatta områden, som nationella Brå driver tillsammans med 6 andra kommuner. Projektet 
syftar till att hitta systematisk samverkan och kombinera ett händelsebaserat brottsförebyggande arbete 
med långsiktiga trygghetsskapande åtgärder. Projektet avser området Hässleholmen/Hulta. I december 
undertecknade Borås Stad, polisen och AB Bostäder gemensamt polisens medborgarlöfte inför 2017. 
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Medborgarlöftet är riktad mot verksamheten på Hässleholmen/Hulta och avser flera gemensamma 
åtgärder, t ex grannsamverkan i flerbostadshus, informationsträffar för föräldrar mm. 

Borås rent och snyggt genomförde uppföljningen till Vi håller rent genom att bjuda in skolor och 
förskolor till djurparksdagen i september. Totalt deltog ca 1100 barn och personal under dagen. Årets 
kampanj för ett renare och snyggare Borås avslutades i september. 

Drogförebyggande arbete 

Det drogförebyggande arbetet leds av en förvaltningsövergripande grupp som även har representation 
från föreningslivet, hälso- och sjukvården och polisen. Arbetet sker utifrån det drogpolitiska 
programmet och den handlingsplan Fritids- och folkhälsonämnden antagit. De uppställda målen har i 
huvudsak uppnåtts. 

Det generella föräldraprogrammet ”DAGS att prata oss samman” har vidareutvecklats med en tredje 
del om övergången mellan grundskola och gymnasium. Programmet fokuserar på rollen som 
tonårsförälder och de tre avsnitten för respektive årskurs på högstadiet handlar om tobak, alkohol och 
narkotika. Utvärdering visar på ett mycket positivt utfall och sammanlagt har 700 föräldrar nåtts. Värt 
att notera är att föräldramötena är mycket välbesökta och att en stor del av dem är pappor. 

Inför sommaren sändes ett föräldrabrev ut till föräldrar med barn i nian. Verksamhet i samband med 
läsårsstarten på gymnasiet var planerad men fick inte den samordnade omfattning som förra året, i och 
med att fältverksamheten upphört och att inte kontakterna med polisen kunde etableras på samma sätt. 

Under årets första månader genomfördes en drogvanemätning (CAN). Trenden med minskat tobaks- 
och alkoholbruk håller i sig och för narkotika är läget på samma nivå i årskurs nio. För gymnasiet finns 
en liten höjning när det gäller narkotika. Resultaten analyseras och används i det förebyggande arbetet 
kommande år.Utbildningar i ansvarsfull alkoholservering har anordnats som förut med en 
kortutbildning för sommarpersonal (20 deltagare) och en tvådagarsutbildning för grundvariant (40 
deltagare). Kurserna är mycket uppskattade. 

Kurser har anordnats i alkoholscreening (AUDIT-C) för gymnasieskolornas skolsköterskor och 
kuratorer och i motiverande samtal för personal som möter ungdomar. Den senare kursen lockade i år 
30 personer. 

Högskolans elevkår har bjudit in folkhälsoenheten att medverka i deras fadderutbildning med ett inslag. 
Syftet var att göra faddrarna mer medveten om hur viktigt deras förhållningssätt till alkohol är i deras 
roll som faddrar för nya studenter. Ett hundratal studenter från högskolan deltog i utbildningarna. 

Borås Stad har medverkat i förberedelser för ett alkoholpreventionsprojekt riktat till målgruppen unga 
vuxna tillsammans med några andra städer i Sverige. Projektet handleds av den världskände 
alkoholforskaren Harold Holder och leds av Stad, Karolinska Institutet Stockholm. Tanken med 
projektet är att utveckla modeller för lokalt preventionsarbete. 

Föräldraskapsstöd 

Under hösten har personal från förskolor utbildats i Navets utbildning i föräldramötespedagogik. En 
utbildning i Jämställt föräldraskapsstöd hölls för personal från förskolor, BVC och familjecentraler. 
Utbildare var Män för Jämställdhet. Tre föreläsningar ”Att möta barn på flykt” med Lars H Gustafsson 
hölls i september, varav två riktade sig till personal och en till allmänheten. De var mycket välbesökta 
och uppskattade. I oktober genomfördes en föreläsning om och för mor- och farföräldrar. Föreläsare 
var Lennart Björklund och föreläsningen hölls på Träffpunkt Simonsland. 

Programmet för föräldraskapsstödjande arbete i Borås Stad har reviderats och antogs i KF i december. 
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Healthy Cities 

Under 2016 fortsatte Borås Stads deltagande i det Nationella Healthy Cities-nätverket. Nätverket består 
av kommuners och regioners politiker och tjänstemän, som tillsammans arbetar strategiskt för en jämlik 
hälsa och jämlika förutsättningar för hållbar utveckling. Årsmötet med ca 50 deltagare hölls i Borås med 
temat demokrati, delaktighet och involvering. Höstmötets tema var styrning, ledning och 
implementering med innehåll såsom hälsofrämjande stadsplanering, dialog med nationella 
kommissionen för jämlik hälsa och föredragning om tillitsdelegationens uppdrag.Vid båda mötena 
deltog tjänstemän och politiker från nämndens presidium. 

Hälsoveckan 

Den 17-23 oktober arrangerades hälsoveckan i samverkan med SÄS, stadens verksamheter och ideella 
sektorn. I år var programmet fyllt med rekordmånga inslag både från Borås Stads olika verksamheter 
och från föreningslivet. Folkhälsoenheten anordnade tillsammans med SÄS en dag om äldres hälsa i 
samverkan på Träffpunkt Simonsland. Bodil Jönsson höll en uppskattad föreläsning på dagens tema 
”Lev livet – hela livet. Dessutom arrangerade enheten föreläsningen ”Förstå din samtid och framtid” 
med freds- och konfliktforskaren Hans Abrahamsson. Båda var mycket uppskattade och välbesökta. 

Information 

Enheten har deltagit i Södra Älvsborgs sjukhus utvecklingsdagar med utställning i samband med 
föreläsningar för allmänheten.Arbetet med en aktuell och intressant hemsida har fortsatt och sidan hade 
under året fram tills den nya webplatsen lanserades hade vi ca 8 000 sidvisningar för 2016. Under 
Hälsoveckan användes webben mycket flitigt. 

Psykisk hälsa 

En arbetsgrupp inom förvaltningen har tagit fram ett diskussionsunderlag med förslag till åtgärder när 
det gäller ungas psykiska hälsa. Underlaget skall nu diskuteras vidare och förankras under 2017. Bland 
de konkreta förslagen till åtgärder märks försök med "ledarskap i klassrummet", unga mentorer för 
nyblivna gymnasister samt verksamhetsutveckling elevhälsan vad gäller skolans inre arbetsmiljö. 

Ett samarbete med Fristadskolan har resulterat i ett paket av åtgärder för att främja psykisk hälsa bland 
barnen där. Under året har lärarmöten anordnats, föräldramöten (DAGS och en kvällsföreläsning med 
extern föreläsare) och diskussionstillfällen med eleverna. Verksamheten är inte avslutad utan kommer 
att summeras under våren 2017. 

Skadeförebyggande 

Borås Stad är certifierad av WHO som en Säker och trygg kommun. Det innebär att man har ett 
åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer. 

I Borås Stad har man valt att fokusera på områdena äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet och 
föreningssäkerhet. 

Under 2016 har 12 stycken förskolor återcertifierats som Säkra och Trygga. Dessutom har ett antal från 
2015 avslutats och återcertifierats. Några nya förskolor har startat sitt arbete med att certifieras för 
första gången. Dessa förväntas bli klara under första delen av 2017. En inventering när det gäller 
reflexvästar på förskolorna har i början av året genomförts. 900 barnvästar har fördelats ut till de 
förskolor som helt eller delvis saknat. Även personalen har fått reflexvästar. 

Under våren genomfördes trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad. NTF 
Väst håller i utbildningen som finansieras av folkhälsomedel. 25 klasser fördelat på 14 skolor deltog i 
utbildningen. Antalet deltagande klasser och skolor var under 2016 fler jämfört med tidigare år. En 
folder om cykelsäkerhet har tagits fram och delats ut till samtliga deltagare. 

Under hösten har Första hjälpen utbildning har erbjudits till 5-klassare på skolor i Borås. Utbildningen 
genomförs med hjälp av Svenska Livräddningssällskapet och under 2016 var det 18 klasser och 12 
skolor som deltog. 
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Broschyren Trygghet och säkerhet för alla barn har skickats ut till barnavårdscentralerna. Där delas de 
ut till föräldrar vid deras första besök på BVC. 

Välfärdsbokslut/åtgärdsplan 

Enligt plan togs ingen rapport för 2015 fram under 2016. Däremot sker statistikinsamling som vanligt. 
Det man kan se är att andelen med eftergymnasial utbildning i åldergruppen 35-54 år ökar, de öppet 
arbetslösa i åldersgruppen 18-24 år minskar, andelen elever i årskurs 8 som har någon vuxen att tala 
med minskar, andelen elever i årskurs 8 som är stressade av skolarbetet ökar, de psykosomatiska 
symptomen såsom sömnsvårigheter och nedstämdhet ökar bland eleverna i årskurs 8 och årskurs 1 på 
gymnasiet, andelen elever som är trygga i skolan minskar samt andelen elever i årskurs 8 som spelat om 
pengar ökar. Skolenkäten har presenterats för kuratorsnätverket på grundskolan och förslag till 
indikatorer för äldres hälsa har tagits fram. 

Deltagarna i arbetsgruppen för åtgärdsplanen har intervjuats om vad som uträttats i enlighet med 
planen. De flesta utav åtgärderna i planen är helt eller delvis genomförda. Den nya statistiken har 
presenterats för gruppen och flera bra diskussioner har förts. En ny arbetsgrupp bildades i slutet av året 
och revidering av planen kommer att ske under första delen av 2017. 

Äldres hälsa 

I början av året startade utdelning av broddar till pensionärer, vilket blev en succé. Med välvillig hjälp 
från stadsdelarna (bibliotek och mötesplatser) och två av våra badhus kunde drygt 15 000 av våra 
21 000 pensionärer få broddar. Detta motsvarar 73 procent av målgruppen. 

Broddutdelningen togs upp igen i november, denna gång för åldersgruppen födda 1951. 
Uppskattningsvis kommer drygt hälften av dem att ha hämtat broddar innan utdelningen upphör i 
början av februari 2017. 

Folkhälsoenheten har deltagit vid det årliga informationstillfället för 80-åringar med information och 
samtal om hur man kan undvika fallskador i vardagen. Dessa träffar har en mycket god uppslutning 34 
procent av hela årskullen var där i år. 

Årets äldredag under hälsoveckan gästades av Bodil Jönsson som höll ett mycket uppskattat föredrag. 
Personal från Södra Älvsborgs sjukhus medverkade med information och föredrag. 

Under hösten har två medarbetare på Träffpunkt Simonsland och en lokal folkhälsosamordnare 
utbildas som ceritiferad instruktör i MHFA (Mental Health First Aid) genom Karolinska Institutet. 
Utbildningen ger dig behörighet till att organisera och utbilda i Första hjälpen till psykisk hälsa-kurser. 
Tanken är att framöver anordna sådana kurser för föreningar, personal och andra som kan ha nytta av 
sådan utbildning. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

När bokslutet är klart är det totala resultatet på enheten, -10 tkr. 
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3.4.6 Tillståndsenheten 

Analys av verksamheten 

Tillståndsenheten är till stora delar avgiftsfinansierad. I januari höjdes taxor och avgifter för att täcka de 
kostnader enheten har. I budget 2016 beslutades även att förvaltningen skulle få medel motsvarande en 
halv tjänst, för att förstärka tillsynen över serveringsställen med serveringstillstånd. 

Borås Stad har samverkansavtal med Marks och Bollebygds kommuner. Under slutet av 2015 
färdigställdes ett nytt avtal med Bollebygd som gäller från den 1 januari 2016. Under året gjordes 
uppföljningar av båda avtalen med samverkanskommunerna. 

Vid årsskiftet 2016 kunde enheten lansera digitala tjänster för att anmäla försäljning av tobak och 
folköl, ansöka om serveringstillstånd och kunna göra förändringar i befintliga tillstånd. I slutet av året 
blev det möjligt att underlätta faktureringen genom en integrering mellan ärendehanteringssystemet och 
kommunens ekonomisystem. Under året hölls flera utbildningar för användare. 

Enheten har under året fortsatt utvecklingsarbetet för att kunna möta upp förväntningar beträffande 
handläggningstider, bemötande och tillgänglighet. Vi gjorde ett studiebesök i Örebro då deras 
tillståndsenhet omtalats för sitt utvecklingsarbete. Enheten deltog även i flera workshops om Förbättrat 
företagsklimat arrangerade av Näringslivsenheten och ingick i kundnöjdhetsmätningen Löpande Insikt, 
vilken genomfördes varje tertial. I juni kunde tyvärr inga resultat redovisas, då antalet svarande var för 
få. Däremot presenterades glädjande resultat för andra tertialen då resultaten förbättrats från 
föregående år med 12 procentenheter, från 44 % till 56 %, vilket var den största ökningen bland 
medverkande myndigheter i Borås Stad. 

För att tillgodose tillståndshavares behov av utbildning för sommarpersonal, bjöd Tillståndsenheten i 
maj in till en kortutbildning i alkohollagen. I kursen deltog ca 20 personer från serveringsställen i Borås 
och samverkanskommunerna. I den mer omfattande tvådagarsutbildningen deltog 40 personer. Under 
hösten bjöd nämndens presidium in tillståndshavare till dialog. 

Precis som föregående år konstaterades att det kommit in ett stort antal ansökningar under första 
tertialen, vilket påverkade enhetens arbete under året. Det innebar bland annat att man åter behövde 
öka bemanningen under våren samt minska tillsynen över serveringstillstånd. 

Under året har det genomförts fyra samordnade tillsyner med sammanlagt 39 tillsyner över 
serveringstillstånd, tillsammans med polisen, räddningstjänsten och skattemyndigheten. Antalet 
inkomna ansökningar var 18 om stadigvarande tillstånd för allmänheten, 19 om tillfälligt tillstånd för 
allmänheten samt 26 om tillfälligt tillstånd för slutet sällskap. Av ansökningarna ovan kom ca hälften in 
via den digitala tjänsten. Nämnden beslutade om två återkallelser av serveringstillstånd på grund av 
brister. 

Försäljningsställen med tobak, folköl och receptfria läkemedel har fått tillsyn löpande. Under året har vi 
satsat på en aktiv tobakstillsyn, riktad främst mot den illegala hanteringen av tobaksvaror. 
Polismyndigheten har en resursgrupp, som har jobbat aktivt med tobakstillsyn och deras medverkan 
har enheten haft stor nytta av. Ett aktivt arbete i dessa butiker genererar mycket administrativt arbete, 
främst nämndsärenden och åtgärder. Under året beslutade nämnden om sex varningar, fyra förbud mot 
försäljning av otillåtet märkt tobak med löpande vite och ett beslut om utdömande av vite. 

Enhetschefen har haft ett flertal dialoger med Miljöförvaltningen inför flytten av tillståndsenheten 
2017, gällande bland annat budget, taxor och riktlinjer. 

I oktober var Länsstyrelsen på tillsynbesök. Man hade synpunkter på bland annat att tillsynsfrekvensen 
över både serveringsställen och tobak. Den yttre tillsynen över serveringstillstånd har med anledning av 
arbetsanhopning fått stå tillbaka för att kunna hantera ärendeinflödet. Att handläggningstiderna skulle 
kortas har varit en prioriterad fråga sedan resultaten i kundmätningen Insikt 2015. Däremot har den 
inre tillsynen prioriterats vilket resulterade i åtgärder mot serveringstillstånd samt att ansökningar om 
nya serveringstillstånd avslagits. När det gäller tillsynen över tobak har Borås Stad valt att prioritera 
samordnad tillsyn i de butiker där förekomsten av illegal tobak är störst. Syftet med denna prioritering 
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är dels att motverka att den organiserade brottsligheten får fäste och att minska tillgängligheten till 
tobak för minderåriga. Allt i enlighet med drogpolitiska programmet och samverkansavtalet med 
polisen. Då resultatet av Länsstyrelsens tillsyn kom först i slutet av 2016 kommer Miljö- och 
konsumentnämnden att hantera återkopplingen. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Det totala resultatet för enheten är minus 175 tkr. Orsaken till underskottet beror på att resurser satsats 
för att kunna effektivisera processer och utveckla de digitala tjänsterna, vilka belastat enheten med 
211 tkr. 
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3.4.7 Brygghusenheten 

Analys av verksamheten 

 

Brygghuset 

Under året har vi haft fokus på vårt huvudsakliga verksamhetsmål: 

• Ligga i framkant och positionera oss som mötesplats i den nya organisationen. Tydliggöra och 
stärka Brygghuset som varumärke och göra huset mer attraktivt för vår målgrupp och skapa 
förutsättningar som stöttar ungas inflytande och deltagande. 

Mycket har kretsat kring vår varumärkesstrategi som varit under arbete hela året, och sedermera också 
tagen i nämnd i september. Brygghuset som varumärke börjar bli tydligare, och strategin hjälper oss hur 
vi ska nå vår målgrupp, samverkansparter, arrangörer och besökare. Med fem nya kärnvärden, 
Samverkande, KreAktiva, Anpassningsbara, Professionella, Ansvarsfulla får vi lättare att implementera 
vår verksamhetside både internt samt ut mot våra besökare. Vi skapar rum för andras idéer genom att 
låna ut våra lokaler. Vi tar ungas drömmar och idéer på allvar och bidrar till att de kan förverkligas. 
Under hösten har arbetet med en egen hemsida påbörjats. Vi hoppas kunna se den färdig i början av 
2017. 

Ett pilotprojekt med unga som har agerat ambassadörer för Brygghuset har resulterat i att glappet 
mellan vår verksamhet och vår målgrupp har minskat. De har besökt skolor och funnits på plats vid 
olika event i Borås samt på Brygghuset vid ett flertal tillfällen och berättat för våra besökare vad unga 
från 16 år kan använda huset till. 

Under året har det totalt, av både unga och vuxna genomförts 300 arrangemang, 530 möten och 340 
utbildningsdagar i huset. Bokningar i Studio 14 ökar frekvent. Mest för att titta på film och 
musikproduktion men media och annan användning för till exempel film och foto ökar. Vi har haft sju 
studiebesök från andra kommuner som vill ta del av vår verksamhet. 

Våra öppettider har varit måndag 8-16, tisdag-torsdag: 8-20, fredagar har varierat mellan 8-16 och 8-20 
samt lördagar har varierat mellan 10-17 och stängt. Söndagar har vi stängt men huset används av 
läxhjälpsprojektet ”Destination Gymnasiet”. Arrangörer som vi har förtroende för kan låna huset 
utanför våra öppettider. Man tecknar ett lokalavtal och ansvarar för öppethållande, brand och säkerhet. 

Nya rutiner för administrationen kring lokalhyra har upprättats och resulterat i en boknings- samt 
prispolicy som innebär lokalhyra för vuxnas slutna möten. 

Ett stort avloppsläckage åtgärdades under våren av LFF och källaren har renoverats både av LFF och 
av vår egen personal i form av projekt för deltagare i produktionsskolan. Personalen har också ägnat sig 
åt underhåll och reparationsarbeten. Diverse inköp har gjorts utifrån önskemål från unga som använt 
våra lokaler. Till exempel teknik och övriga inventarier som förenklar och gör våra lokaler mer 
attraktiva för unga. 

Personalstyrkan på Brygghuset består idag av 7,7 heltidstjänster fördelat på 9 personer. En 100 % tjänst 
bekostas av en annan förvaltning. Två personer är timanställda och rings in vid behov i caféet. Våra 
unga ambassadörer har också gått som timanställda. 1,7 heltidstjänster bekostas av de sociala 
investeringsfonderna för handledare i produktionsskolan. I projektet produktionsskolan har vi i 
december 2016 4 deltagare i utvecklingsanställningar samt praktik på Brygghuset. Under sommaren 
hade vi tre ferieungdomar i verksamheten. 
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On Stage Café 

Caféet har fortsatt inriktning på ekologiska och till viss del Fairtradeprodukter och servar husets alla 
möten och arrangemang med fika och mat. Ända sedan start av Brygghuset har taket i caféet varit ett 
olöst problem. Taket är dåligt isolerat och påverkar verksamheten negativt. En helhetslösning planeras 
av Lokalförsörjningsförvaltningen under 2017 men redan under december 2016 påbörjades 
förberedelser för en förenklad ombyggnation av cafékök och serveringsdisk. Syftet är att förbättra 
arbetsmiljön för personal i caféet samt bemöta våra besökare med en serveringsdisk i foajén. 
Ombyggnationen kommer att skapa nya förutsättningar för både caféverksamheten och 
scenarrangemangen då köket blir avskärmat från den publika delen. 

Ung till Ung 

Ung till Ung ligger som en horisontell princip i allt vi gör. Både i aktiviteter och arbetssätt för att 
överbrygga generationsgränser. Unga anställda skapar förutsättningar och stöttar ungas idéer och 
processer. Coachar andra unga och bedriver ledarskapsutbildningar, ambassadörskap och volontärskap. 

Samverkan samt exempel på eget innehåll 

Utbildningsförvaltningen hade även i år sommarskola i våra lokaler under sommaren. Personalen på 
Brygghuset var med och bidrog till en inbjudande och lärande miljö för eleverna och kompletterar 
pedagogerna. 

Under sommarskolan framkom det önskemål från eleverna att kunna komma till Brygghuset och få 
fortsatt hjälp med läxorna så under hösten startade vi ”After school”. Personal tillsammans med 
frivilliga erbjuder, under avslappnade former, läxhjälp som ett komplement till vårdnadshavarna. 

Språkvänner på Brygghuset har varit igång hela året och varit mycket uppskattat samt uppmärksammat 
i media. Aktiviteterna planeras och genomförs av unga faddrar, med stöd av personal på Brygghuset. 
Fokus är gemenskap, fika och att prata svenska. Det kommer ca 40 nyanlända unga boråsare per 
tillfälle, men Språkvänner har ca 120 deltagare i sitt nätverk. 

Ledarskapsutbildningen Boosta, för unga vuxna 16-29 år, har varit i gång under året och ger 
erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden till exempel ledartekniker, konflikthantering och 
projektledning. Man får verktyg för att kunna leda grupper och göra idéer till verklighet. Utbildningen 
formas och planeras av en planeringsgrupp som består av både unga och vuxna. Projektet ”En 
kommun fri från våld” var involverade i sluteventet för utbildningen. 

Under året har vi haft kontinuerliga möten med Kulturförvaltingen. Fokus ligger på hur vi kan hitta 
enkla sätt att samarbeta och/eller tipsa varandra om goda exempel. Samarbetet mynnade ut i ett projekt 
vi kallade Youtubekollo under höstlovet. Ett stort samverkansprojekt där även Folkuniversitetet och 
Vuxenskolan klev in som resurser men på grund av för få deltagare blev det inställt.  

I samarbete med stadsdelarna och kommunens ungdomsstrateg har vi tillsammans stärkt Borås 
högstadieelevråd i demokratiarbete. Arbetet har varit utformat utifrån kartläggande besök på skolorna, 
elevrådsutbildningar på Brygghuset samt återkoppling. Resultatet: 350 utbildade elever! 

Under våren genom förde vi ett antal ”Soupy Saturday”. En kreativ plattform där man kan skapa egna 
arrangemang. Artister/band, konstnärer, fotografer, filmare, företag, teatergrupper och andra utställare 
har deltagit. Genom att samarrangera möter alla en bredare publik och möten ung-vuxen blir markant 
både i arrangörsledet och publikt. 

Ett lyckat samarbete med KulturUngdom, Creative Cluster, Studiefrämjandet, Ljud- & Bildskolan och 
Brygghuset har resulterat i en föreläsningsserie kallad Kliniken. Fokus på internationella gäster med 
alternativa, konventionella, vanliga och ovanliga sätt att jobba med musik och kultur. I konceptet har 
vår personal utbildat och lagt över ansvaret för kvällarna på elever från LBS att sköta tekniken. 

Några andra återkommande inslag på Brygghuset är till exempel MBU:s (Människan bakom uniformen) 
träffar på onsdagar samt en Öppen Poesiscen som också är kopplad till en skrivarkurs för unga. 
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För att skapa nätverk och få igång filmskapande av unga i våra lokaler har vi skapat ett antal 
nätverksträffar kopplat till Studio 14. 

Produktionsskolan 

Arbetet med produktionsskolan inom projektet sociala investeringsfonder går vidare. Förutom de ca 10 
deltagare som under året varit med och jobbat i våra verksamheter på Brygghuset och Lundby Park, 
genom praktik eller utvecklingsanställning, erbjuder vi också en riktad insats inom det Kommunala 
aktivitetsansvaret, KAA till en yngre målgrupp, 16-19år. I november kom följeforskaren för projektet 
på plats och tillsammans har vi skapat en Programteori. Följeforskaren ska också vara med i arbetet att 
skriva slutrapport för projektet som går in på år tre av tre 2017. De socioekonomiska beräkningarna 
ligger på is på grund av att möjligheterna att komma åt uppgifterna som ska ligga till grund för 
beräkningarna inte finns. Alternativ för uppföljning av deltagarna är under arbete. 

Efter år 2 ser vi stora effekter på individnivå. Att gå från utanförskap till sammanhang som en 
praktikplats och/eller anställning innebär gör att möjligheterna utvidgas för varje individ. De får snabbt 
känslan av tillhörighet, vilket stärker dem både fysiskt och psykiskt. Deltagarna upprättar en vardag, 
ordnar upp eventuella trassligheter i sitt liv som hindrar till utveckling och nästan alla går sakteligen mot 
större ansvarsuppgifter samt ökar sin arbetstid successivt. Det kan också handla om att gå in i studier, 
engagera sig i föreningsliv eller andra sociala sammanhang, gå med i A-kassan och istället för 
bidragsberoende stå till Arbetsmarknadens förfogande. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Brygghuset visar för perioden ett överskott på 189 tkr. Överskottet beror främst på återhållsamhet både 
med personal, materialinköp samt övriga andra kostnader som budgeterats inom verksamhetsområdet 
samt en ökning av intäkter i caféet. Överskott i personalbudgeten förbrukades inte fullt ut under hösten 
på grund av osäkerhet kring hur tjänsterna skulle se ut i samband med omorganisationen. 

Sociala investeringsfonden redovisas som ett underskott, då pengarna rekvireras i efterskott. Kostnader 
som finansierats med hjälp av medel från fonden är i år 1 227 tkr. 

 

Lundby Park 

Ledordet för verksamhetsåret 2016 har för Lundby Park varit förändring. Personalsammansättningen 
och organisationen har förändrats för att bättre kunna möta verksamheternas och de aktivas behov och 
för att skapa förutsättningar för fortsatt utveckling av Lundby Park som område och arena för 
actionsporter. 

Arbetet med utformningen av åkytor och träningsytor fortsätter och byggrådet har haft kontinuerliga 
möten för att samordna och utforma förslag hur ytorna kan användas på bästa sätt. Störst fokus har 
legat på utbyggnadsprocessen vilket har präglat verksamheten i alla väsentliga delar då en utbyggnad är 
en förutsättning för både utformning, utveckling och trygghet. En förstudie har genomförts av LFF 
och bygglovsritningar har tagits fram. 

Förändringarna av utomhusmiljön har tagit sig uttryck i form av att renodla och avgränsa åkytor med 
hjälp av att bland annat anlägga gräsmattor runt betongparken, i pumptracket och parkourparken. En 
arbetsgrupp har träffats för att titta på en långsiktig helhetslösning för området. 
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Föregående års framgång med ett genomfört tjejskatecamp utvecklades till ett tjejcamp med möjlighet 
att prova på både Skate, BMX, Roller Derby och graffitti under en helg med om möjligt ännu större 
framgång. Hallrådet har träffats kontinuerligt för att säkerställa delaktigheten och deltagarinflytandet. 
Förutom föreningsrepresentanterna har gruppen även utökats med en representant från SISU för att 
kunna stötta föreningarna i deras arbete och strävan efter utveckling. Vid flera tillfällen har andra gäster 
bjudits in för att informera om olika möjligheter som t ex idrottsskolan och Sports 4 you. 

Ambitionen och arbetet med att bygga ut Skatehallen med 288 m2 har tagit längre tid än förväntat 
bland annat i avvaktan på genomförandet av en förstudie och att LFF i sin budget behövt prioritera 
andra projekt. Detta har inneburit att vi i slutet av året har fått förändra vårt fokus och hitta 
möjligheterna till finansiering inom Fritids- och Folkhälsonämndens egna budgetramar. Ett arbete som 
under januari (-17) månads nämndmöte lett till ett positivt beslut kring finansiering och att gå vidare 
med beställning av arbetet. 

Dessa förändringar har även inneburit att våra verksamheter påverkats då vi medvetet avvaktat med 
vissa ekonomiska investeringar av de investeringsmedel som satsats av förvaltningen. 950 k kronor har 
istället ackumulerats till finansieringen av utbyggnaden. 

Fokus för 2017 kommer i huvudsak att ligga på utbyggnadsprocessen och att ytterligare definiera och 
utveckla Lundby Park i den nya organisation som förvaltningen fått efter årsskiftet. Förutsatt att 
utbyggnaden är klar till SM-veckan så kommer vi även att ha prova på verksamhet i Lundby Park. 
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3.4.8 Fritids- och folkhälsonämnd 

Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft; 

• 9 nämndsammanträden 

• 9 presidiemöten 

• 171 § har behandlats 

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

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

3.4.9 Buffert 

Under 2016 hade förvaltningen en buffert avsatt motsvarande 958 tkr. Bufferten var avsedd för 
oförutsedda kostnader i samband med den planerade ombyggnationen av Stadsparksbadet (658 tkr). 
300 tkr av bufferten var avsedd för att täcka öka kostnader i samband med överenskommelsen. 
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4 Nämndens verksamhet 2 

4.1 Bidragsramen 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr  Bokslut 2014  Bokslut 2015  Budget 2016  Bokslut 2016  Avvikelse  

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga 
intäkter 

61 240 45 52 7 

Summa intäkter  61 240 45 52 7 

Personal -2 250 -2 519 -2 015 -2 072 -57 

Lokaler -234 -935 0 -1 -1 

Övrigt -34 067 -35 917 -37 580 -37 538 42 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader  -36 551 -39 371 -39 595 -39 611 -16 

Buffert (endast i 
budget) 

0 0 0 0 0 

Nettokostnad  -36 490 -39 131 -39 550 -39 559 -9 

Kommunbidrag  37 100 37 650 39 550 39 550 0 

Resultat efter 
kommunbidrag  

610 -1 481 0 -9 -9 

Godkänt 
ianspråktaget 
ackumulerat resultat  

0 0 0 0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel  

610 -1 481 0 -9 -9 

Ackumulerat resultat  0 0 0 0 0 

Resultatanalys 

Ramen för föreningsbidrag är i stort sett i balans i jämförelse med budget vid årets slut. Vid den senaste 
inlämnade prognosen per november prognostiserades ett överskott (+800 tkr), vilket inte 
överensstämmer med det verkliga utfallet vid årets slut. Några kostnader som steg på slutet var: 

• Anläggningsbidraget, flera föreningar kom in med redovisningar sent på året. 

• Aktivitetsbidraget har glädjande nog ökat, alltså har föreningarnas verksamhet ökat vilket inte vi 
inte trodde i prognosen. 

• I prognosen trodde vi inte heller att det socialt riktade stödet skulle slå såpass väl ut. Det gjorde 
att vi betalade ut ca 150 tkr mer. 

Se vidare rubrik 4.3 för avvikelser per bidragskategori. 
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4.3 Budgetavvikelse 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr  
Bokslut 

2014 
Bokslut 

2015 
Budget 2016  

Bokslut 
2016 

Avvikelse  

Administration 
föreningsenhet 2 507 2 665 2 518 2 042 476 

Föreningsbidrag 27 792 29 873 30 142 30 806 -664 

Bidrag till 
invandrarföreningar 

1 487 1 689 1 610 1 716 -106 

Bidrag till social 
föreningar 

2 524 2 644 2 900 2 766 134 

Bidrag till 
funktionshindrade 

1 544 1 632 1 630 1 523 107 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

636 628 750 706 44 

Summa  36 490 39 131 39 550 39 559 -9 

4.4 Verksamhetsanalys 

Ungdomsföreningar 

Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har ökat från 20 096 till 20 623. Därmed är en trend 
bruten med nedåtgående medlemsantal sedan 2013. Glädjande är också att antalet aktiviteter ökar, från 
drygt 62 200 till ca 65 500. Även här är trenden med nedåtgående antal aktiviteter bruten. Föreningar 
som redovisar sina aktiviteter digitalt ökar stadigt varje år. Ett åttiotal föreningar är i dagsläget 
registrerade och ökar med ca 15-20 föreningar varje år. 

Politiska ungdomsföreningar 

Bidragen till de politiska ungdomspartierna bygger på en politisk överenskommelse mellan partierna i 
Kommunfullmäktige. Bidragen baseras till största delen på hur många mandat moderpartiet har i 
Kommunfullmäktige. Tre ungdomsföreningar har ansökt om bidrag under 2016. 

Invandrarföreningar 

Medlemsantalet för invandrarföreningar har i princip stått still. 4 553 medlemmar 2016 är en marginell 
ökning. Även aktiviteterna har ökat något, från 2 478 till 2 931. 

Pensionärsföreningar 

Medlemsantalet i pensionärsföreningarna har de senaste åren inte rört sig så mycket. Drygt 10 100 
medlemmar redovisades 2016. Införandet av lokalbidrag till föreningar som hyr lokal i Träfffpunkt 
Simonsland har lett till att fem föreningar fått lokalbidrag. 

Samfond III 

Samfond III har till syfte att ge bidrag till föreningar, främst för särskild satsning bland ungdom och 
hänsyn skall också tas till vilken social nytta ett bifall kan ge. Nio föreningar sökte bidrag och bidrag 
beviljades om 28 600 kr. 
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Sociala föreningar 

Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement 
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykatrins ansvarsområden. 
Under 2016 ansökte 18 föreningar om bidrag och beviljades bidrag om sammanlagt 2 818 tkr. 
Glädjande har sju föreningar, av de 18, certifierat sig som säker och trygg förening. 

Idrottsskolan 

Förvaltningen har regelbundna ledarträffar för Idrottsskolans ledare. Dels i samband med att valen av 
idrotter görs, dels under en träff i Bodaskolans gymnastiksal för vidareutbildning. 

Under 2016 startades nya ettor med hjälp av fritidsledare på både Sjöbo och Särla. På Fjärding kom en 
etta igång med hjälp av förälder och volontär. 

Ekaräng kom igång efter samarbete med Mötesplats Hulta. Vi fick även igång Målsryd för första 
gången på länge samtidigt som vi behöll övriga ytterstadsskolor som Gånghester, Sjömarken och 
Sparsör. 

Tvåorna på Särla kom ut i prova på med hjälp av volontär och var ute hos värdföreningarna 
tillsammans med Myråsskolan. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Tjänstledig personal har lett till ett överskott i administrationen med ca 500 tkr. Föreningsbidragen har 
förbrukat mer pengar på aktivitetsbidraget, ca 400 tkr. 
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5 Verksamhetsmått 

5.1 Badenheten 

5.1.1 Besökare 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

259 171 271 462 50 000 236 403 

Antal besökare Borås 
Simarena 

156 082 165 068 180 000 161 679 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

0 19 912 85 000 57 225 

Antal besökare Dalsjöbadet 42 866 40 067 47 000 37 006 

Antal besökare 
Alidebergsbadet 

35 000 42 289 30 000 39 644 

5.1.2 Gruppaktiviteter 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal tillfällen med 
gruppaktiviteter på 
badenhetens anläggningar 

151 250 213 

Gruppaktivteter på våra badanläggningar under 2016 har varit simskolor, babysim, minisim, simlekis, 
vattengymnastik i olika former, crawlkurser med mera. Även under 2016 har vi valt att redovisa 
badenhetens egna anordnade aktiviteter därav ett lägre utfall än budgeterat. 

5.2 Egen organisation 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Andel personer som har 
heltidsanställningar. 

96,3 96,5 100 100 
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5.3 Föreningsenheten 

5.3.1 Ungdomsföreningar 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Bidragsberättigade 
medlemmar. 

20 572 20 096 20 500 20 623 

Bidragsberättigade 
föreningar 

159 160 165 160 

Antalet aktiviteter 66 634 63 203 68 000 65 559 

Administratörsbidrag 25 0 0 0 

5.3.2 Invandrarföreningar 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Bidragsberättigade 
medlemmar 

4 048 4 550 3 800 4 553 

Antalet aktiviteter 3 086 2 478 2 500 2 931 

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av 
funktionsnedsättning 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal medlemmar 4 280 4 200 4 200 4 214 

Antal bidragsberättigade 
föreningar 

23 22 21 20 

5.3.4 Pensionärsföreningar 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antalet medlemmar 10 606 10 472 10 800 10 123 

Antal föreningar 28 28 28 28 

5.3.5 Särskilt riktade bidrag 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal föreningar 9 10 10 10 

Bidrag till aktuella föreningar 3 452 751 4 149 000 4 163 500 4 620 065 
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5.3.6 Övergripande Föreningsenheten 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Barn och unga, 6-20 år, som 
tillhör någon förening, antal 
medlemskap. 

20 572 20 500 20 623 

Andel säker och 
tryggcertifierade 
föreningar, %. 

14 25 32 

5.4 Anläggningsenheten 

5.4.1 Borås Arena 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 427 1 536 1 500 1 600 

Antalet andra arrangemang 
som ej är fotboll 

3 3 5 1 

Antal bokningar på Borås 
Arena konferens 

40 50 60 63 

5.4.2 Borås Arena 2 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antalet utnyttjade timmar på 
konstgräset 

1 255 1 101 1 500 882 
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5.5 Brygghusenheten 

5.5.1 Brygghuset 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal bokningar på 
Brygghuset som avser 
externa möten 

400 530 

Antal bokningar på 
Brygghuset som avser 
externa utbildningsdagar 

150 340 

Antal arrangemang för 
ungdomar och unga vuxna 
på Brygghuset. 

125 300 

Antalet arrangemang är för hela åldersgruppen, från och med 2017 kommer Brygghuset att särskilja de unga från de vuxna 

5.5.2 Skatehallen 

Verksamhetsmått  Årsutfall 2014  Årsutfall 2015  Budget 2016  Årsutfall 2016  

Antal köpta årskort på 
Skatehallen 

130 78 
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6  Investeringar 
Investeringsprojekt 

Tkr  
Godkänd 

utgift  
Utgift tom 

2015 
Utgift 2016  Återstår  

1. Utveckling av konstgräsplaner 3 500 - 4 428 -928 

2. Utveckling av spår och leder 3 000 - 1 048 1 952 

3. Utveckling av näridrottsplatser 
(aktivitetsplatser) och utebad 

3 913 - 3 650 263 

4. Utveckling av 
idrottsanläggningar ute och inne 
(diverse inventarier) 

1 500 - 1 565 -65 

5. Utveckling av 
evenemangstaden Borås 

2 104 - 1 097 1 007 

6. Utveckling av Borås Ridhus 1 000 - 551 449 

7. Utveckling av Lundby Park 500 - 11 489 

Summa  15 517  12 350 3 167 

Analys 

1. Utveckling av konstgräsplaner 

Kransmossen fick en ny konstgräsplan, då en av de fullstora gräsplanerna avvecklades för att lämna 
plats åt en ny förskola i området. På Brämhult har en av stadens äldsta planer bytts ut under året. 
Konstgräsplanen på Borås Arena byttes ut under sommaren och den "överblivna" planen finns 
tillgänglig till andra planer. Sparsörs AIK har investerat i en ny konstgräsplan, det mesta finansierat via 
ett anläggningslån och egna insatser. 

2. Utveckling av spår och leder samt utebad  

Under 2016 påbörjades arbetet med att skapa bättre tillgång till ett ordnat friluftsliv väster om staden; i 
området omkring Byttorpssjön och Hestra Parkstad. Elljusspåret omkring sjön har 
tillgänglighetsanpassats och uppförandet av en ny 6.8 km lång vandringsled har påbörjats. Leden skall 
förbinda naturområdet omkring Byttorpssjön med det stora skogsområdet utmed Ryssbäcken norr om 
Hestra Parkstad. Leden har redan innan slutförandet blivit mycket uppskattad! 

Utöver satsningen i västra delen av staden har förvaltningen också bytt ut utdömd belysning vid 
Kypegårdens elljusspår samt elbelyst en sträcka mellan Kypegården och Lasarettet. 

Vi har också startat upp ett samarbete med Attraktiva Toarp beträffande ett elljusspår runt Dalsjön, 
samt ett samarbete med Borås GIF för ett större mountainbikeområde vid Knektås. 

Till år 2016 byggdes nya badbryggor till Sparsörs och Skalle badplatser. En stensättning uppfördes vid 
bryggan vid Sjömarkens badplats för att förhindra erodering. I Sjömarkens asfalterades också den 
mycket välanvända parkeringen till badplatsen. 

3. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser) 

Under 2016 har vi investerat i en hinderbana och dirtbana i Dannike, hinderbana och utegym i Äspered 
samt en aktivitetsplats i Kronängsparken. Dalsjöfors gamla konstgräs delades upp i fem delar och lades 
ut på Kinnarummaskolan, Borgstenaskolan, Kil- och Slättängsskolorna, Svensgärde samt på Övre 
Brämhult. 
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4. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne (diverse inventarier)  

Vi har under året investerat i nya fotbollsmål och lagledarbås. Investeringar i inomhusanläggningarna 
består i bland annat byte av idrottsutrustning som förvaltningen ansvarar för. I samband med en ökad 
föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre maskinutrustning in till den förening som har ansvar 
för driften. I summan finns också beaktat insatser för att öka tillgängligheten i våra anläggningar. 

5. Utveckling av evenemangstaden Borås  

Vi har fortsatt att investera i mobila läktare och har nu åtta stycken som vardera tar ca 80 personer. När 
de inte transporteras runt på olika evenemang och aktiviteter, så finns de stationerade på vissa 
idrottsplatser, typ Gässlösa och på Kransmossen. 

6. Utveckling av Borås Ridhus  

Ett nytt staket har investerats mot de trafikerade vägarna i anslutning till Ridhuset. Vidare har planering 
skett för att åtgärda paddocken utomhus, ett arbete som planeras när Borås Energi och Miljö ska gräva 
för den nya ledningen genom området. 

7. Utveckling av Lundby Park  

Investeringen på Lundby Park kommer att flyttas över till 2017 för att prioritera en utbyggnad av 
Skatehallen. 

 

Övrigt 

Av det kvarstående resultatet beräknas 3 660 tkr flyttas till 2017. Därmed kvarstår ett underskott på 
493 tkr i jämförelse med beviljad budget 2016. 
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Uppföljning av intern kontroll 2016 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av den interna 
kontrollplanen 2016 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Kommunrevisionen för kännedom. 
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2015-12-15 § 145, om nämndens interna 
kontrollplan för 2016. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i 
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2016.  
 
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för 
planering och uppföljning.  

I dagsläget är det inte speciellt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser 
för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om vilka rutiner och 
riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen bli än 
bättre. 
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Bakgrund 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2015-12-15 § 145, om nämndens interna 
kontrollplan för 2016. Samtliga punkter i planen är nu avstämda och redovisas i 
nämndens uppföljning av intern kontrollplan 2016. 
 
Uppföljningen är gjord i Stratsys, som är ett system som används i Borås Stad för 
planering och uppföljning.  
 
I dagsläget är det inte speciellt troligt att fel uppstår som kan ge allvarliga konsekvenser 
för verksamheten. Det råder god kontroll och en kännedom om vilka rutiner och 
riktlinjer som gäller. Inom vissa områden kan dock kontrollen och kunskapen bli än 
bättre. Nedanstående bör belysas under 2017; 

* Förvaltningens miljöarbete pågår löpande under året och följs upp under sommaren 
då en miljörevision sker. Det bör tillsättas en arbetsgrupp/miljöombud, med 
representanter från varje enhet, som träffas kontinuerligt och diskuterar miljöfrågor 
och där alla representanter tar ett gemensamt ansvar för att driva arbetet. 
Arbetsgruppen bör återrapportera till ledningsgruppen ett par gånger om året. 

* En ny dokumenthanteringsplan har tagits fram under året. Denna ska ses över och 
kompletteras ytterligare med nya verksamheter under 2017. Det är önskvärt med 
tydligare centrala direktiv, exempelvis från Stadskansliet eller Stadsarkivet om hur 
dokumenthanteringsplanen ska hanteras på alla förvaltningar. 

* Försäkringar i Borås Stad administreras av CKS (Centrum för Kunskap och 
Säkerhet). Borås Stad har en egendoms- och följdskadeförsäkring men också en 
ansvarsförsäkring. Staden har ökat försäkringen att omfatta andra än de egna 
medarbetarna, så som klubbar/föreningar som enligt avtal åtagit sig att sköta 
kommunens anläggningar. Det bör finnas en tydlighet gällande försäkringsansvaret i de 
avtal som finns. En översyn behöver göras av befintliga avtal för att försäkra att denna 
tydlighet finns. Berörda medarbetare bör också ha en kännedom om hur 
försäkringsansvaret är kopplat till våra föreningar/anläggningar. 

* Program, deltagarförteckning och syfte ska bifogas till fakturor där 
kostnaden/utgiften inte direkt kan kopplas till bedriven verksamhet eller där det finns 
en otydlighet kring vad fakturan avser. Fungerar ok idag men detta kan bli än bättre. 

* Upphandling ska ske enligt Borås Stads regler för upphandling kopplat till LOU 
(Lagen om offentlig upphandling). Gällande regler för upphandling och ramavtal bör 



 TJÄNSTEUTLÅTANDE   3 (3) 
 

  
 Datum 

2017-02-13 
Diarienummer 

2016/FF0213 007 
Cecilia Strömberg, 033 – 35 73 03 
 
 

  

 

 
 

informeras berörda medarbetare men också andra (föreningar etc.) som får i uppdrag 
att utföra jobb där kommunen står som betalningsansvarig.  

* Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar att se till att upphandlade leverantörer 
används.  

* Bättre kontroll och dokumentation av genomförda livräddningsprov bland 
personalen på våra simhallar, främst de som missat de ordinarie tillfällena och tillfällig 
personal. Samt bättre planering och uppföljning inför och efter brandövningar. 

* Tillståndsenheten kommer under 2017 tillhöra Miljö- och konsumentnämnden. 2016 
uppföljning rörande hot och våld och övriga säkerhetsrutiner visar att befintliga 
säkerhetsrutiner upplevs fungerar bra, men det behövs ett fortsatt arbete att belysa och 
följa upp befintliga rutinerna. 

* Trycket på Brygghuset fortsätter att öka både genom bokningar och genom graden 
av innehåll. Enheten jobbar aktivt med att locka fler besökare till mötesplatsen. 
Personalstyrkan måste ses över i förhållande till befintliga öppettider.  

Sociala investeringsprojektet ”Ung till Ung” avslutas under 2017. Fokus bör läggas på 
om vidare implementering i den ordinarie verksamheten ska ske eller om projektet ska 
avslutas. Projektet påverkar såväl personalstyrka och husets innehåll. 

* Bidragsreglerna prövas ständigt genom ett aktivt föreningsliv samt genom möten och 
dialog med företrädare. En översyn av bidragsreglerna har gjorts och mindre åtgärder 
har justerats där uppenbara felaktigheter eller gamla tankesätt har identifierats. Det 
behövs dock en än mer genomgående översyn vilket också initierats av nämnden 
under 2017. 

 

Samverkan 

Samverkan har skett med berörda parter inom respektive ansvarsområde. 

Bilagor 

Uppföljning intern kontroll 2016 – Fritids- och folkhälsonämnden. 
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1 Inledning 
 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. 
Processen är utformad för att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 

 

 Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
 Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
 Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 

 

Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 

 

Risker ska identifieras och värderas utifrån 

 Verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
 Ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar 

 

Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet innebär hur troligt det är att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter som kan uppstå om ett fel inträffar. 

 

I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och folkhälsonämnden en skyldighet att följa upp verksamhetens interna 
kontrollsystem. Varje år skall nämnden anta en plan för detta arbete. I samband med årsredovisningens upprättande rapporteras resultatet från den interna 
kontrollen. 

 

Se vidare nämndens regler och anvisningar för intern kontroll. 
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2 Styrning och ledning 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Övergripande 
verksamhet -
 Verksamhetskontroller 

Finns en struktur för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. Hur genomsyrar detta 
förvaltningen? Hur upprätthålls personalens 
kompetens? Hur bibehålls det som fungerar bra -
friskfaktorer? Hur arbetar förvaltningen 
förebyggande och främjande? Översyn 

Vi följer stadens riktlinjer för systematiskt arbetsmiljöarbete och vi håller på att tydliggöra de 
olika delarna som ingår för att skapa en bra struktur för de olika momenten. Vi har idag många 
fungerande rutiner och ska arbeta vidare med att utveckla dem och få till en bra helhet för vår 
arbetsmiljö. Vi har startat rapporteringen av det systematiska arbetsmiljöarbetet i stadens 
verksamhetssystem, Stratsys, vilket underlättar och förtydligar de olika processerna. Från och 
med i år har vi förtydligat vår rutin med skyddsrond. Vi har arbetat fram en ny rutin för att på ett 
mer tillförlitligt sätt säkerställa att alla moment finns med både i det förebyggande och i det 
främjande arbetet. Alla enheter inom vår förvaltning ska aktivt arbeta med friskfaktorer inom 
sina olika verksamheter. Under året har vi på kontoret genomfört en frisk- och skyddsrond vid 
samma tillfälle, där både skyddsombud och hälsoinspiratör varit närvarande. Efter ronden har 
det gjorts en friskinventering och kontorets frisfaktorer har identifierats och sammanställts i ett 
dokument. Varje arbetsplats ska göra både skyddsrond och friskrond minst en gång varje år. 
Inom badenheten görs en stor skyddsrond på våren och en mindre på hösten. En 
förvaltningsövergripande hälsogrupp har startats under året. Önskemålet var att det ska finnas 
minst en representant från varje arbetsplats med och det är i stort uppfyllt. Inom hälsogruppen 
har vi delat in i fyra mindre grupper, där deltagarna fått välja inriktning utifrån kompetens och 
intresse. Indelningen har gjorts för att på ett tydligare sätt kunna arbeta med olika 
frågeställningar. Vi har en arbetsmiljögrupp, en trivselgrupp, en grupp som arbetar med frågor 
kring sömn och stress och till sist har vi en kost- och motionsgrupp. Satsningen på en 
förvaltningsövergripande hälsogrupp är bland annat ett resultat av det samarbete som vi hade 
med Previa (Previa Puls) under 2015. 
 

Görs egenkontroller minst 2 gånger per år som en 
del av det systematiska brandskyddsarbetet? Har 
personalen genomgått brandskyddsutbildning? 
Finns brandskyddsansvariga på förvaltningen? 
Hur förmedlas det systematiska 
brandskyddsarbetet till nyanställda? Översyn 

Vi gör egenkontroller enligt SBA (Systematiskt Brandskydds Arbete) fyra gånger per år. 
Personalen har genomfört en brandskyddsutbildning med praktiska övningar. Dessutom har 
en brandövning med utrymning genomförts. På förvaltningen finns en utsedd 
brandskyddsansvarig och en brandskyddskontrollant. Nyanställda samlas två gånger per år för 
en genomgång av det systematiska brandskyddsarbetet. Dessa får även gå 
brandskyddsutbildningen som staden genomför. Vid varje egenkontroll diskuteras förbättringar 
som kan göras och eventuella förändringar som gjorts sedan förra kontrollen. En 
utrymningsövning planeras varje år. 
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 Finns en struktur för översyn? Finns en 
förvaltningsövergripande miljöpolicy? Hur 
samordnas arbetet med det befintliga 
miljöledningssystemet? Följs befintliga arbetssätt 
och rutiner? Översyn av förvaltningens strategiska 
miljöledningsarbete 

Förvaltningens miljöarbete är löpande under året, men följs årligen upp under sommaren då 
en miljörevision sker. Det har tagits fram en förvaltningsövergripande miljöpolicy som är en 
grundpelare i miljöarbetet. Som en del i det löpande miljöarbetet har varje enhet tagit fram 
enhetsspecifika miljömål som också enheten ansvarar för att följa upp, utveckla och använda i 
sitt dagliga arbete. Diskussioner och uppföljning görs bland annat på APT. Utöver det sker 
avstämningsmöten med förvaltningens miljökoordinator under året. Arbetet med 
miljöledningssystemet kommer att fortlöpa, men det kommer vara mer omfattande framöver då 
förvaltningen utökar sin verksamhet med det dubbla. För att inte arbetet ska avstanna bör 
förvaltningen avsätta mer tid till detta arbete framöver. 
 
Åtgärder 

 En arbetsgrupp, miljögruppen, med representanter från varje enhet bör träffas 
kontinuerligt och diskutera miljöfrågor. Vid 2-4 tillfällen per år återrapporterar 
Miljögruppen till ledningsgruppen om aktuella frågor och aktiviteter 
 

Finns en rutin för uppdatering? Översyn av befintlig 
dokumenthanteringsplan 

Vi har under året påbörjat arbetet med att ta fram en ny dokumenthanteringsplan enligt en ny 
struktur som är mer processorienterad. Planen innefattar alla handlingar (inkomna, upprättade 
och utgående) som förvaltningen hanterar och gäller för alla enheter. Planen är antagen i 
Fritids- och folkhälsonämnden (2016-12-13) och kommer att följas upp varje år och vid behov 
revideras. 
 
Åtgärder 

 Det är önskvärt med tydligare centrala direktiv, exempelvis från Stadskansliet eller 
Stadsarkivet om hur dokumenthanteringsplanen ska hanteras på alla förvaltningar 
 

Vilket försäkringsansvar har allmänheten, 
kommunen, föreningen? Finns dokumentation 
kring försäkringsansvaret? Dokumentation av 
försäkringsansvar inom nämndens olika 
verksamhetsområden, exempelvis idrottshallar, 
simhallar, idrottsplatser, näridrottsplatser, utegym, 
utebad, spår och leder etc. 

Försäkringar i Borås Stad administreras på enheten CKS (Centrum för kunskap och Säkerhet). 
 
Staden har en egendoms- och följdskadeförsäkring som omfattar bland annat brand, 
skadegörelse, inbrott, rån, snötryck, vatten och övriga oförutsedda och plötsliga skador. 
Ansvarsförsäkring finns om en person orsakar en annan person skada genom vårdslöshet så 
att skadestånd krävs. Här har staden utökat försäkringen att omfatta andra än de egna 
medarbetarna såsom klubbar/föreningar som enligt avtal åtagit sig att sköta kommunens 
anläggningar. Föreningarna bör ha en ansvarsförsäkring. De bör alltså på egen grund skydda 
sin utövning och verksamhet. I avtalen med föreningarna bör det framgå klart i hur 
försäkringsansvaret mellan kommunen och föreningen ser ut. Vid skada som exempel en 
medborgare orsakat gäller skadeståndslagen. Den som är vållande till skada ska ersätta 
kostnaden fullt ut. 
 
Åtgärd 

 Vidare översyn av befintliga avtal behöver göras för att försäkra att det finns en 
tydlighet mellan kommunen och berörd föreningen kring försäkringsansvaret. 
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3 Personal 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Personal- och 
lönekontroller 

Kontroll att lönerapportering sker enligt 
föreskrifter avseende såsom 
övertid/mertidsersättning, användning av bil i 
tjänsten samt utlägg i tjänsten Intern kontroll-
förfrågan skickas till Löneservice 
Fyll i blankett som finns bifogad, finns också att hämta 
på intranätet. 

Intern kontroll av löner utförs enligt fastar rutiner/system av löneservice. Kontrollerna är 
genomförda under september månad och avser perioden januari till september 2016. 
Stickprov har gjorts på 9 stycken personer anställda på förvaltningen. Utfall se bilaga 1 -
 Löner- Intern kontroll FoF - 160929 
 
 

Har vi tillräckligt med personal med rätt 
kompetens? Hur samverkarvi mellan/inom 
enheterna? Finns rutiner vid frånvaro? Översyn 
och stickprovskontroller 

Vi har svårigheter att rekrytera personal med rätt och tillräcklig kompetens till badenheten. En 
bidragande orsak är att det inte finns någon nationell utbildning för att arbeta inom 
badverksamhet. Bristen inom yrkeskåren är ett nationellt problem och ett samarbete med 3 
andra städer, Umeå, Uppsala och Malmö har inletts för att utbyta erfarenheter och arbeta fram 
bra och verksamhetsanpassade lösningar för att öka intresset för yrket. I de fall då vi anställer 
personal som saknar utbildning så intern-utbildar vi de aktuella personerna. Utifrån vårt 
uppdrag har vi tillräckligt med personal, men i takt med att verksamheterna utvecklas krävs 
fortbildning av den ordinarie personalen för att ha rätt kompetens och för att kunna följa med i 
utvecklingen för yrket, men det är en del i varje medarbetares möjlighet till 
kompetensutveckling. Samarbetet mellan enheterna fungerar bra och vi har genom olika 
projekt ökat samarbetet mellan de olika enheterna. Inom de olika enheterna fungerar 
samarbetet också bra och det finns rutiner där vi täcker upp för varandra. De flesta som 
arbetar med administrativa arbetsuppgifter hos oss är ensamarbetare och det kan ibland 
uppstår problem med att täcka upp för varandra till 100 % vid frånvaro, men i stort fungerar det 
bra. Vi har tydliga rutiner vid frånvaro. Det är närmaste chef som informerar ny personal om 
hur rutinen ser ut och vid behov också påminner befintlig personal om oklarheter uppstår. 
 
 

 
  



Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2016 6(17) 

4 Ekonomi 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Leverantörsfakturor Tillhör utgiften verksamheten? Finns tydliga 
uppgifter om vad fakturan avser? Finns F-skatt 
och organisationsnummer på fakturan? Är 
fakturan rätt bokförd? Är leverantören 
kreditvärdig? Är fakturan attesterad av behörig? 
Kontroll av utbetalningar till leverantörer med 
tillfälliga post- och bankgirokonton. Stickprov 
bland 200 fakturor, blandade kontoklasser. 20 stycken 
manuella utbetalningar. 

Kontrollen har genomförts genom stickprov på 200 fakturor varav 25 stycken manuella 
utbetalningar. Inbyggda kontrollmoment så som tvåhandsprincipen, där två personer måste 
godkänna fakturan innan den går iväg till betalning, säkerställer till stor del att de fakturor som 
betalas tillhör den verksamhet som bedrivs. I flera fall görs manuella beskrivningar i 
fakturaflödet för att tydliggöra vad kostnaden avser. För att säkerställa att leverantörerna är 
kreditvärdiga kan ”grönt-ljus funktionen”, en företagskontroll som på ett enkelt sätt beskriver 
om leverantören är kreditvärdig eller inte. Funktionen kan användas av alla och finns tillgänglig 
via Borås Stads intranät. Denna funktion ska användas innan beställning, av vara eller tjänst, 
görs hos en leverantör. Funktionen används i flera fall då fakturan redan anlänt. Vi kan dock bli 
bättre på att använda den i förebyggande syfte. 
 
Borås Stad sköter sedan ett par år tillbaka inskanningen av fakturor. Detta gör att fakturorna 
granskas i ett första skede innan de skickas vidare till berörd förvaltning. Om något inte 
stämmer enligt de principer som gäller meddelas alltid förvaltningen. Då leverantören inte är 
kreditvärdig spärras leverantören och förvaltningen meddelas detta. 
 
Det finns inga större anmärkningar som kan utgöra en risk för verksamheten. Men vi kan, 
precis som konstaterats vid föregående års kontroll, jobba för att leverantörerna blir bättre på 
att tydliggöra vad fakturorna avser. 
 
Inför ny organisation 2017 har förvaltningens attestregler setts över. Attestreglerna tydliggör 
vilka som är behöriga att attestera fakturor samt vilka beloppsnivåer som gäller. 
 
 
Åtgärd 

 Vid beställning, informera berörd leverantör vara tydlig i sin beskrivning av vad 
fakturan avser. 

 Använda grönt-ljusfunktionen i förebyggande syfte 
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Representation-utbildning Är fakturan rätt bokförd? Finns 
deltagarförteckning, syfte och program vid 
representation, kurser och resor? 40 stycken 
fakturor som avser intern representation kontoklass 
47*. 40 stycken fakturor som avser representation för 
förtroendevalda och ek anställda, kontoklass 61*. 

Stickprov har gjort på 50 fakturor i kontoklass 4770-4773 (kurser, konferenser, representation 
för anställda) samt stickprov på 40 fakturor i kontoklass 6160-6172 (kurser, konferenser, 
representation för utomstående). Likt kontrollmomentet för övriga leverantörsfakturor har 
kontroller gjorts om F-skatt och organisationsnummer finns, tydlighet kring vad fakturan avser, 
om den är rätt bokförd, tillhör kostnaden verksamheten samt om deltagarförteckning, program 
och syfte finns bifogat till fakturan om så behövs. I de fall där fakturan avser ett inköp, av varor 
och tjänster, som inte har direkt anknytning till den verksamhet som bedrivs skall fakturan 
kompletteras med underlag. 
Många gör en extra beskrivning vid betalning av fakturan men rutinen att bifoga underlag till 
fakturor kan bli än bättre. 
 
Efter uppgraderingen av Agresso är det numera enkelt att bifoga underlag till 
leverantörsfakturor. Detta görs i själva attestflödet. 
Ekonomienheten har under året tagit fram en enkel rutin som tydliggör hur underlag till fakturor 
ska bifogas. Den finns sparad på en plats som är tillgänglig för alla. 
 
Åtgärd 

 Öka förståelsen avseende syftet med kompletterande underlag till fakturorna. 
 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Finns fullständiga uppgifter på 
debiteringsunderlag? Arkivering av 
debiteringsunderlag. Är kunden kreditvärdig? 
Uppföljning av kundfordringar - hur hanteras 
fakturor som inte betalas? kontroll av 40 externt 
gjorda kundfakturor samt 40 interna. 

För att skapa en faktura som ska skickas till en intern eller extern motpart finns utformade 
faktureringsunderlag som skall fyllas i. På dessa fyller man i vad som skall faktureras samt 
kodsträng där intäkten skall bokföras. Till de fakturor som skapas till interna motparter och rör 
exempelvis våra personalbad eller våra skolbad bifogas även en förteckning över vilka som 
badat och när. Underlagen arkiveras både digitalt och i pärm. Underlagen är mycket lätta och 
hitta vid förfrågan. 
 
Uppföljning av debiterade fakturor görs med kontinuitet. Då externt skapade kundfakturor inte 
betalas skickas efter 30 dagar en påminnelse. Sker ingen betalning vid detta tillfälle går 
fakturan med kunduppgifter till Intrum. När det gäller autogiro som betalning för våra badkort, 
skickas precis som en vanlig kundfaktura en påminnelse. Sker ingen betalning spärras kunden 
och kan därmed inte använda sitt badkort. Uteblir betalning skicka fakturan med kunduppgifter, 
precis som manuellt skapade fakturor, till Intrum. 
 
Fakturering görs också direkt till kund via bokningssystemet Booking. I detta fall skapas en 
faktura utifrån ett bokningsunderlag. Detta underlag måste manuellt uppdateras om 
överenskommelser om ändringar i bokningen görs. Uppdateringar måste göras innan 
fakturering sker. Om inte så görs, ökar administrationen kring makulering av fakturor, som 
måste göras manuellt. 
 
Under 2016 har Tillståndsenhetens ärendesystem AlkT och AlkÖL integrerats med Agresso. 
Fakturering av tillsynsavgifter har därför gjorts direkt till kund via fil via ärendesystemet. Innan 
fakturering sker måste dock uppgifterna i ärendesystemet kontrolleras så att inte felaktiga 
uppgifter står på fakturan exempelvis fakturamottagare. Om inte detta görs finns även här risk 
för ökad mängd manuell makulering. 
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Kontrollen av internt skapade kundfakturor görs manuellt och med kontinuitet. 
 
Efter 2016 års uppföljning kan konstateras att en del fakturaunderlag som inkommer saknar 
fullständiga underlag/uppgifter. Detta gör att det blir svårt att fakturera utifrån dessa. För att 
säkerställa att alla de fakturaunderlag som kommer in är korrekta så bör ekonomienheten 
under 2017 göra en översyn över hur underlagen ute upprättas och samtidigt förmedla vilka 
uppgifter som är viktiga att finnas med. Ekonomienheten kan bli bättre på att fakturera med 
kontinuitet. 
 
Arkivering av fakturaunderlag ska göras enligt dokumenthanteringsplan. 
 
Åtgärd 

 En översyn av faktureringsprocessen bör göras för att förbättra den kontinuerliga 
faktureringen samt säkerställa att underlagen som inkommer innehåller de rätta 
uppgifterna som krävs för att kunna fakturera. 

 
 

Upphandling Att Borås Stads regler för direktupphandling följs 
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar. 

På Intranätet finns följande information rörande direktupphandling; 
 
”Du som direktupphandlar för Borås Stads räkning ska gå vår utbildning i direktupphandling. 
Efter utbildningen får du tillgång till direktupphandlingsmodulen där du ska göra upphandlingar 
över 20 000 kr. I direktupphandlingsmodulen kan du antingen skicka förfrågan till utvalda 
leverantörer eller annonsera offentligt. 
När får jag direktupphandla? 
När du ska göra ett inköp ska du i första hand se om det finns avtal på det du ska köpa i 
avtalskatalogen länk till annan webbplats. Finns det ramavtal ska dessa alltid användas! 
Finns det inte ramavtal och värdet av det du ska köpa understiger 534 890 kr kan du göra en 
direktupphandling. (Värdet beräknas genom att summera samtliga inköp av samma slag som 
genomförts eller kommer att genomföras under räkenskapsåret, har du ett återkommande 
behov och avser teckna ramavtal för flera år ska värdet för max 4 år räknas. Värdet beräknas 
exklusive mervärdesskatt). Det är inte tillåtet att dela upp köp i syfte att hamna under 
tröskelvärdet. Vid osäkerhet om värdet kommer att understigas rekommenderas att göra en 
upphandling enligt LOU. 
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Följande beloppsgränser gäller vid direktupphandling: 
 
Under 20 000 behöver inte konkurrensutsättas eller dokumenteras. 
 
Över 20 000 kr ska du använda direktupphandlingsmodulen. 
 
20 000 kr - 100 000 kr begär du in anbud från minst 3 leverantörer. Känner du till färre än tre 
leverantörer på det som ska direktupphandlas ska du annonsera, då chansen är stor att det 
finns fler leverantörer på marknaden. 
 
Över 100 000 kr - 534 890 kr, gör du alltid via annons. Observera att det är lagkrav på att 
dokumentera upphandlingar över 100 000 kr. 
 
”Reglerna gäller utöver Lagen om offentlig upphandling (LOU) och gäller för alla Borås Stads 
upphandlingar och alla inköp av varor, tjänster och entreprenader som bekostas av Borås 
Stad. 
 
På förvaltningen finns en ”upphandlingsansvarig”. Denne ingår i ett nätverk som leds av 
personer från upphandlingsavdelningen. Under året har förvaltningen gjort tre 
direktupphandlingar; 

 Utrustning till fotbollsplaner 
 Inläsning av studiematerial 
 Bussar till badresor 

 
Innan upphandling görs kontrolleras i första hand om staden redan har något befintligt avtal. 
Direktupphandlingsmodulen upplevs fungera bra. Vi lägger tid på att ta fram bra kravprofiler 
(beskrivning och krav på det som ska upphandlas). På förvaltningen är det framförallt 
anläggningsenheten som gör upphandlingar. Förvaltningens upphandlingsansvarig kommer att 
ha en genomgång för enheten om upphandlingsreglerna. 
 
Gällnade styrdokument är ”Borås Stads regler för upphandling som fastställdes i 
Kommunfullmäktige 2016-05-26. 
 
 
Åtgärd 

 Informera berörda om gällande regler för upphandling. 
 Säkerställa att upphandling sker enligt gällande regler för uppdragstagare utanför vår 

organisation och där vi står som betalningsansvariga för arbetet. 
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 Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt 
kontroll av befintlig rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Varje tertial tas en rapport om avtalstrohet fram. Under året har förvaltningen en relativt låg 
avtalstrohet enligt denna rapport. 
Då en vara eller tjänst inte finns upphandlad kan man välja en annan leverantör. Det konto 
som väljs för bokföring är avgörande för hur kostnaden klassificeras i rapporten. Detta kan 
betyda att varor som bokförs med ett visst konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej avtal” och 
därmed påverkas avtalstroheten negativt. 
 
Rapporten är ett bra arbetsmaterial för att stämma av och kommunicera eventuella brister i 
användandet av upphandlande leverantörer. Den ger också en bra överblick över de inköp 
som görs och gör oss uppmärksamma på vilka leverantörer vi ska använda oss av. 
 
De områden där vi har bäst avtalstrohet är, bland annat, vid beställning av resor, livsmedel, 
mobilabonnemang, skyddskläder, skor m.m. till övriga (avser inköp av broddar) och hälso- och 
sjukvård till anställda (Previa). De områden där vi behöver göra en än mer noga kontroll om 
upphandlade leverantörer finns är exempelvis vid inköp av diverse inventarier, inköp av 
datamaterial, städmaterial, profilkläder till anställda och kontorsmaterial. Under kommande år 
måste alla som gör inköp ta ett aktivt ansvar och inför varje inköp säkerställa att rätt leverantör 
används. 
 
Ramavtalsdatabasen måste utvecklas så att den blir mer användarvänlig och 
informationsspridningen om vilka avtalsleverantörer som finns kan bli än bättre. Vi behöver 
också förbättra informationen om vilka leverantörer som gäller vid inköp till motparter där vi 
inte ansvarar för beställningen men ändå står som betalningsansvarig på fakturan. Även vid 
dessa tillfällen ska inköp göras hos upphandlade leverantörer. Precis som föregående år 
behövs följande åtgärder; 
 
Åtgärd 

 Säkerställa att rätt leverantörer används hos beställare där vi inte direkt ansvarar för 
inköpen men ändå står som betalningsansvariga. 

 Alla som gör inköp måste ta ett aktivt ansvar att se till att upphandlade leverantörer 
används. 
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Kontanthantering Följs befintliga förvaltningsinterna rutiner för 
kontanthantering/serviceboxning av pengar? 
Avstämning av serviceboxade pengar, från 
inlämning i servicebox till bokföring, förvaring av 
kontanta medel innan insättning - stöldsäkert och 
brandsäkert, kassadifferenser, säkerhet och 
trygghet i verksamheten. Kontroll av 
kontanthanteringen på 3 under året utvalda 
anläggningar 

Under 2016 har kontanthanteringen granskats på tre enheter, Brygghuset, Borås Simarena 
och Kypegården. Kontrollen gjordes delvis på samma anläggningar som föregående år. Precis 
som föregående år råder en god kontroll över de kontanter som hanteras. Rutiner och riktlinjer 
följs. Kassan kontrolleras dagligen och stäms av mot en dagsrapport som skrivs ut från 
kassasystemet. Pengarna förvaras inlåst i kassaskåp till dess att de lämnas in i servicebox. 
Efter att pengarna lämnats i servicebox skickas underlag till ekonomiadministratören, enligt 
rutin. 
 
På alla anläggningar finns en god kontroll över eventuella kassadifferenser. Vid uppkomst görs 
en speciell notering om detta efter varje dagsslut. Kassadifferenser av betydande karaktär ska 
förmedlas vidare till närmsta chef så fort de uppkommer. Under nästa år kommer ”diffar” i 
kassan noteras tillsammans med de underlag som skickas till ekonomiadministratören. Genom 
detta förfarande kan återkommande avvikelser uppmärksammas även här. 
 
Under 2016 sker hämtning och lämning av kontanter ute i våra verksamheter av Loomis. Detta 
innebär att anställda inte själva behöver åka långa vägar för att sätta in pengar. 
 
Under året har vi börjat komma igång med alternativa betalningsmedel så som IZettle eller 
Swish. I dagsläget har dock ingen av ovan nämnda anläggningar dessa betalningsmedel. 
Önskan är att den kontanta hanteringen på våra anläggningar ska minska och genom det 
möjliggöra andra alternativa betalningsmedel. Under 2017 kommer, inom Fritids-och 
folkhälsoförvaltningens, ansvarsområde finnas fritidsgårdsverksamheten. Ett antal fritidsgårdar 
testar idag swish som ett betalningsalternativ. 
Redovisning av kontantförsäljning, swish etc. ska ske till ekonomiadministratören minst en 
gång i veckan. Under kommande år kommer ekonomienheten se över redovisningsblanketter 
och säkerställa att redovisningar och avstämningar av diverse försäljning sker med kontinuitet. 
 
Under året har det skett ett utbyte/uppgradering av kassasystemen på våra bad samt på 
Brygghuset och Skatehallen. 
 
 

Inventarier Att inventarier registreras i Borås Stads 
inventariesystem. Finns inventarieförteckning? 
Hur förvaras dessa? Stöldskyddsmärkning av 
inventarier. Inventering på befintliga anläggningar. 

All IT-utrustning, inkl. telefoner framöver, registreras och stöldmärks utanför förvaltningen av 
Dataservice och telefonileverantören. Telefoner stöldsmärks dock inte, eftersom inköpsvärde 
är relativt lågt, men de registreras. Intern inventarieförteckning förs, i huvudsak för att ha 
kontroll på att vi betalar rätt till leverantörer. 
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5 Egen verksamhet 
Verksamhet / Process Kontrollmoment och kontrollmetod Slutsats 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Badplatser, spår och 
leder, aktivitetsplatser 

Regelbundna kontroller Regelbunden inventering 
och kontroll före, under och efter säsong. 
Kontinuerliga säkerhetskontroller av befintlig 
utrustning. 

Regelbundna kontroller av anläggningar sker, dock är det inte alltid alla platser hinner besökas 
både före, under och efter säsong. Vi har 22 badplatser och knappt 20 spår. Kontroller görs på 
alla platser minst 1 gång/år. Ett fungerande samarbete med andra förvaltningar finns, och 
skötseln av både spår/leder och badplatser blir bättre och bättre. Ett önskemål är att utföraren 
skall lämna in en skriftlig eller digital rapport om de säkerhetskontroller som görs kontinuerligt 
på befintlig livräddningsutrustning. 
Vi har under året förstärkt organisationen för att bättre kunna förebygga, följa upp och åtgärda 
de eventuella brister som kan finnas. 
 
 
 
 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Sundholmen kurs och 
konferensgård 

Har personalen tillräckligt med utbildning? Görs 
egenkontroller i enlighet med det systematiska 
brandskyddsarbetet? Får besökarna information 
om vilka risker som finns? Egenkontroller, minst 2 
gånger per år, i enlighet med det strategiska 
brandskyddsarbetet. 
Uppföljning och dokumentation kring tillbud och 
skador, både avseende inomhus- och utomhusmiljön. 

All personal på Sundholmen har utbildning i HLR/Första Hjälpen, HLR- Hjärtstartare och 
utbildning på släckutrustningen. Egenkontroller i enlighet med det systematiska 
brandskyddsarbetet gör kontinuerligt. Alla gäster informeras om brandrisker, utrymningsvägar, 
halkrisker, fallrisker, samt brännskador. 
 
För att minimera halkrisker i exempelvis bastubyggnaden finns särskilda plastmattor och i 
duscharna finns halkfritt golv. Både annexet och huvudbyggnaden har brandtrappor istället för 
tidigare brandstegar. 
 
På anläggningen finns goda rutiner för att eliminera de risker som kan uppkomma och utgöra 
en fara för anläggningen och allmänheten och sannolikheten för brand-, fall- stick och 
skärskador bedöms ha minskat genom de olika åtgärder som gjorts. 

 Gästerna informeras numera både muntligt och skriftligt genom skyltning på 
väggarna om halkrisk. 

 Under 2016 påbörjades en ny rutin som innebar att bastubyggnadens altangolv 
högtryckstvättades under våren för att förhindrar eventuella halkskador. 

 Den stora åkgräsklipparen är från och med 2016 fastkedjad och robotgräsklipparen 
borttagen för att minimera stöldriskerna i vedboden. 

 Den gamla badtunnan har bytts ut under 2016 och eldningsaggregatet har reglerats 
för att förhindra brännskador. 
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Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Idrottsplatser utomhus 

Kontinuerliga säkerhetskontroller av befintlig 
utrustning på idrottsplatserna. Förvaring av 
utrustning. Att föreningarna gör det arbete som 
förväntas av dem enligt avtal. Kontinuerliga besök 
och kontroller före, under och efter säsong på 
idrottsplatserna. 

Då rutinerna från föregående år har fungerat har de även fortgått under 2016.  Regelbundna 
besök på idrottsplatserna har genomförts, dels genom okulär besiktning och dels genom 
samtal med de föreningar som har ett skötselansvar för sin respektive idrottsanläggning. 
 
Rutiner följs upp enlighet med de skötselplaner som tagits fram mellan föreningar och 
förvaltningen. Ibland händer det att avtalet och de arbetstimmar föreningen ska utföra på 
anläggningen justeras utifrån vad som har hänt och händer på anläggningen. 
 

Är ansvarsfördelningen i avtalen tydliga? Utför 
föreningarna det arbete som avtalats? Hur är 
kvaliteten på det arbete som utförs? Besök och 
kontroll hos respektive förening som har ett upprättat 
driftsavtal och där det utgår ersättning för utfört 
arbete. 

Ansvarsfördelningen kring driften dokumenteras i upprättade överenskommelser och avtalen 
upplevs tydliga. Vid 1-2 gånger per år besöker förvaltningen föreningen och utvärderar 
arbetsuppgifterna. Hur fungerar det idag?, Vad är behovet hos föreningen? Utöver detta så 
sker en regelbunden kontakt ofta via telefon eller besök på anläggningen, där praktiska frågor 
diskuteras och åtgärdas. 
 
 

Hur dokumenteras och kommuniceras eventuella 
brister? Finns ett fungerande nyckelsystem som 
är effektivt och kontrollerande? Kontinuerliga 
besök och kontroller. 

Avtalen följs upp via besök och minnesanteckningar skrivs vid besöket. Nyckelsystemen är i 
samverkan med Lokalförsörjningsförvaltningen och en förteckning av nycklar/taggar upprättas 
vid anläggningarna. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen pågår ett pilotprojekt 
med ett nytt nyckelsystem till hallarna. 
 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Idrottsplatser inomhus 

Kontinuerliga säkerhetskontroller av utrustning 
på våra inomhusanläggningar. Hur följer man upp 
befintliga säkerhetsbrister och hur åtgärdas 
dessa? Finns ett fungerande nyckelsystem som 
är effektivt och kontrollerande? Kontinuerliga 
besök och kontroller på våra inomhusanläggningar. 

Utrustningen i idrottshallarna besiktas av företaget KGM genom 
Lokalförsörjningsförvaltningen. Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för den utrustning 
som är anpassad för föreningsverksamhet. Tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen 
pågår ett pilotprojekt med ett nytt nyckelsystem till hallarna. 
 
 

Badenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Simhallar 

Att HRL (Hjärt- lungräddning)och DHLR (hjärt- 
lungräddning med defibrillator) tränas 
kontinuerligt. Samt att punktinsatser görs med 
fördjupade kunskaper i olika sjukdomstillstånd. 
Antal övningstillfällen, kurser m.m. som personalen 
tränat/genomgått under året, både gällande brand och 
livräddning. 
Genomgång av befintliga rutiner, rapportering av 
tillbud m.m. 
Särskild granskning av tillfälligt anställd personal. 

Vi har sen tidigare beslutat att personalen ska göra livräddningsprov vid 4 tillfällen på våren 
och 3 tillfällen på hösten. Detta har dokumenterats i en pärm som förvaras på respektive bad. 
Däremot har vi inte gjort någon större uppföljning huruvida man genomfört alla tester eller inte. 
Efter första årets förbättrade uppföljning kunde vi konstarera att vi var tvungna på att bli 
mycket bättre på att kräva att om man eventuellt missade ett provtillfälle (sjukdom, semester 
mm) så måste man ta ett ansvar att göra testerna snarast efter eller före frånvaron och inte 
vänta till nästa provtillfälle. Vi kunde se att det var stor spridning på antalet genomförda tester. 
Efter andra årets förbättrade uppföljning kan vi se en tydlig förbättring på dokumenterade 
livräddningsövningar. Tyvärr kan vi fortfarande konstatera att vi har en bit kvar för att det ska 
bli fulländat. 
 
Åtgärd 
Under 2017 kommer det att ställas ännu högre krav på varje anställd att själva se till att man 
har gjort sina livräddningsprov. Detta gör vi genom att lägga det som ett personligt mål för alla 
anställda. Vi kommer att stämma av detta vid varje medarbetarsamtal och målsamtal. 
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 Finns rutiner som beskriver hur personalen ska 
agera vid driftstopp och andra störningar? Är 
rutinerna kända för alla? Finns extrautrustning att 
tillämpa på alla bad? Översyn av befintliga rutiner 
Översyn av extrautrustning 

Det kan konstateras att det finns förbättringar att göra. Vi skulle planera in dessa övningsdagar 
så att så många som möjligt får ta del av övningarna eftersom det bara sker 4 gånger/år. Det 
får inte bli så att övningarna hamnar när samma personalgrupp är inne och arbetar. Vi skulle 
även lägga till övningar utan att larmklockorna ljuder bara för personalens egen träning. Vi 
skulle även se till att all personal får en genongång av brandskåpet varje år. Allt detta ska 
dokumenteras i vår internkontrollplan. Även här har det blivit stora förbättringar mot tidigare år. 
Vi kan ändå göra ytterligare förbättringar med att alla anställda själva måste ta ett större 
ansvar och se till att den årliga genomgången av brandskåpet blir gjort. 
 
Åtgärd 
Under 2017 kommer det att ställas ännu högre krav på varje anställd att se till att den årliga 
genomgången av brandskåpet blir gjort. Detta görs genom att lägga det som ett personligt mål 
för alla anställda. Vi kommer att stämma av detta vid varje medarbetarsamtal och målsamtal. 
 

Tillståndsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Myndighetsutövning 

Egenupplevd bild av risken för hot och våld. 
Diskussion 

I föregående års utvärderingen konstaterades att vi behöver bli bättre på att dokumentera de 
händelser som upplevs eller kan uppfattas som hotfulla och att avvikelserapporter behövdes. 
 
Från maj står också tillståndsenheten som föredragande på dagordningen till nämnden istället 
för den enskilda handläggaren. Detta i syfte att minska handläggarens utsatthet. 
 
Tillsynsshandläggarna påträffar ofta vapen i samband med tillsyn i butiker. Tillsammans med 
säkerhetschefen har det därför beställts bärbara larm till tillståndsenhetens tjänstemän som är 
kopplade till säkerhetsbolag. Larmen började användas under hösten 2016. 
 
För att minska risk för hot och våld finns rutiner för hantering av media, anmälda besök, 
oanmälda besök, besiktning av serveringsställen, bilanvändning, kunskapsprov, tillsyn av 
försäljningsställen och tillsyn av serveringstillstånd. Dessa uppdateras och revideras en gång 
per år. Kunskapen bland personalen på kontoret har också höjts. 
 
Avvikelserapporter lämnas in till enhetschefen vid händelser. Dessa stäms av två gånger per 
år. Färre avvikelserapporter i år visar på att vi befäst rutiner på kontoret. 
 
Rutiner och kunskaper har befästs ytterligare under året. Kunskapen har överförts till 
Miljöförvaltningen som tar över verksamheten efter omorganisationen. 
 
Åtgärd 

 Fortsätta att se över rutiner med kontinuitet. 
 Medarbetare behöver fortsatt informeras om risker och rutiner. 
 Handläggarna behöver bli bättre på att följa den bilrutin som finns, som innebär att 

man backar in på parkeringen så man snabbt kan åka där ifrån. 
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 Finns befintliga handlingsplaner och rutiner och 
hur arbetar enheten med dessa? Genomgång och 
uppdatering av befintliga handlingsplaner och rutiner. 

Uppföljning av handlingsplan och säkerhetsrutiner har skett två gånger under året. 
Rutinerna reviderades enligt plan i april. 
 
Under året har medarbetarna upplevt att det varit ännu färre tillfällen med oanmälda besök då 
rutinerna för mottagande på kontoret följs av kontorets medarbetare. 
 
Vi upplever att våra säkerhetsrutiner fungerar bra. 
 

Brygghuset -
 Verksamhetskontroller 

Schemabyten Genom "kalenderracet" Trycket på Brygghuset ökar fortsatt i både antal bokningar samt graden av eget innehåll. Detta 
stärker oss som mötesplats och arena för samverkan. Då vi nu har en varumärkesstrategi 
samt satsar på en ny hemsida kommer trycket på verksamheten med största sannorlikhet öka 
ytterligare under 2017. 
 
Idag består vår personalstyrka av fast personal, projektanställningar via sökta medel och 
personer i olika typer av lönebidrag, utvecklingsanställningar och praktik. Vår fasta personal 
täcker inte vår ambition av öppettider. För att vara tillräckligt många på varje arbetspass och 
säkerställa god service och säkerhet krävs en ganska stor personalstyrka. 
Utvecklingsanställda eller praktikanter har en hög grad av frånvaro av olika anledningar (allt 
ifrån sjukfrånvaro till 50 % studier som ingår i anställningen) och behöver också handledning i 
olika grad under sina arbetspass. Trots rutiner i form av bland annat kalenderrace, pulsmöten 
som hjälper verksamheten att lösa delar av problematiken har vi under hösten 2016 fått 
minska öppettiderna. Personalen upplever att situationen är pressad och behöver mer 
långsiktiga lösningar. 
 
Projektet inom den socialal investeringsfonden är på sitt sista år och avslutas i november 
2017. Om projektet därefter ska implementeras i den fasta verksamheten eller avslutas 
kommer att avgöras under 2017. 
 
Åtgärd 
I och med den nya omorganisationen behöver vi se över personalstyrkan samt öppethållande i 
förhållande till vår varumärkesstrategi och den nya organisationen. 
 
Under början av 2017 behöver fokus läggas produktionsskolans implementering eller avslut, 
då projektet påverkar såväl personalstyrka som verksamhetens innehåll. 
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 Lokalavtal och checklistor Tydliga 
överenskommelser och skriftliga avtal 
Rutiner kring hur överenskommelser och skriftliga 
avtal förmedlas.. 

Då Brygghuset har många besökare som bokar lokaler samt gästarrangörer under ett år 
kräver verksamheten överenskommelser mellan parterna så att tydlighet i ansvarsfördelning 
mellan arrangör och Brygghuset klargörs. 
 
Från och med hösten 2016 har vi börjat ta betalt för vissa typer av bokningar. Detta kräver en 
anpassning av det administrativa arbetet samt en helt ny form av bokningspolicy. Avtal, 
överenskommelser och policys har uppdaterats under året, men i och med en ny 
varumärkesstrategi behöver de anpassas ytterligare. 
 
Åtgärd 
Förutom att producera bilder och filmmaterial som inspirerar vår målgrupp behöver följande 
dokument uppdateras samt anpassas för vår nya hemsida:- Bokningspolicy- Lokalavtal då 
arrangörer lånar våra lokaler utanför öppettider- Bokningsbekräftelse- Ritningar samt 
lokalbeskrivningar- Arrangemangsguiden 

Kontroll av dagliga städrutiner. Egenkontroll som 
en del av det systematiska brandskyddsarbetet 
minst 2 ggr/år. Utbildning i brandsäkerhet. 
Översyn 

Dagliga rutiner finns för att kontrollera att utrymningsvägar är fria samt att dagligen städa för 
att minimera dammansamling och skräp. Personalen har gått en brandutbildning för att på så 
sätt minimera de risker som kan uppstå i händelse av en brand. De senast nytillkomna i 
personalen (timanställda, vikariat) som ännu inte fått möjligheten att gå en utbildning kommer 
att få möjlighet till det under början av 2017. Löpande besiktningar av brandutrustningen utförs 
av Cadsafe och de ansvariga fastighetsskötarna. 
 
 

Dokumentation kring olycks- och 
skaderapportering. Kontroll av det systematiska 
säkerhetsarbetet. Besiktningsrundor 

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra åkytan och underhålla hinder och åkskikt för att på så 
sätt minimera riskerna vid idrottsutövande i hallen. Vi har genomfört en mikroslipning av 
betonggolvet för att få bort bl. a vaxrester för att minimera olycksriskerna. Vi målar delar av 
hinder med kontrasterande färger för att underlätta avståndsbedömningar och därmed minska 
olycksriskerna samt öka möjligheterna för besökare med ev. synnedsättningar att kunna nyttja 
hallen. Utrymmen som använts för virkesförvaring har minimerats för att på så sätt minska 
brandriskerna. Även verktygen har flyttats ut från åkytan för att minska dessa risker. Nya 
hjälmar är beställda för minimera olycksriskerna pga. slitage på låneutrusningen. En ny och 
bättre skurmaskin har köpts in för att på ett bättre sätt kunna hålla rent lokalerna. Den största 
och viktigaste insatsen kring säkerheten i hallen gäller det utbyggnadsförfarande som dragits 
igång för att öka möjligheterna för utövande av actionsporter samt minska olycksriskerna. En 
förstudie har genomförts och bygglovsprocessen har dragits igång. Offert har tagits in för att 
behandla fönstren i hallen för att minska ljusinflödet och riskerna att bli bländad. Stora insatser 
har gjorts utomhus under året för att minimera olycksriskerna i vår utomhusmiljö. En gräsyta 
har anlagts kring betongytan som tidigare bestod av sten. Ytterligare gräsyta har anlagts i 
området för att verka dammbindande och hindra sand och jord att blåsa ut på åkytan. Skogen 
vid dirtbanan och pumptracket har rensats från sten och sly för att kunna användas på ett 
säkrare sätt. 
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Föreningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

Överensstämmer Borås Stads 
bidragsbestämmelser med behovet i 
föreningslivet? Översyn av nuvarande 
bidragsbestämmelser för att finna 
utvecklingsområden inom bidragsutgivningen. 

Bidragsreglerna prövas ständigt genom ett aktivt föreningsliv samt genom möten och dialog 
med företrädare för detsamma. Omvärldsbevakning blir viktigare med den ökade rörligheten 
för människor och informationsflödet vi omringas av dagligen. 
 
Åtgärd 
Mindre åtgärder har gjorts under ett flertal år för att justera uppenbara felaktigheter och gamla 
tankesätt. En större översyn har initierats av Fritids- och folkhälsonämnden under 2017 där en 
helhetsöversyn av samtliga bidrag kommer att ske. 
 

Staben -
 verksamhetskontroller -
 IT och telefoni 

Är maxbelopp för samtal, mobilsurf och sms på 
en rimlig nivå? Finns rutin för hantering av 
kostnader som överstiger maxbeloppet? 
Stickprovskontroll på fakturor som avser telefoni och 
mobilt bredband. 
Översyn av rutiner och arbetssätt. 

Mycket låg risk att arbetsgivaren bekostar privat bruk, dels genom att vi har maxbelopp och 
dels att man använder sig av delad faktura. Maxbelopp är på rimlig nivå vid stickprovskontroll 
men en större genomgång kommer att göras 2017 i samband med inventering av nya 
abonnemang som kommer till oss efter omorganisation. Rutin är tydlig vid överskridande av 
maxbelopp där manuell faktura som då skapas kontrolleras och attesteras av överordnad. 
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Riskanalys och intern kontrollplan 2017 
 

 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern 
kontrollplan för 2017 och översända denna till Kommunstyrelsen och 
Kommunrevisionen för kännedom. 
 

Sammanfattning 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som 
den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Riskanalys behöver 
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Risker ska värderas utifrån sannolikhet 
och konsekvens. 
 
Till grund för 2017 års interna kontrollplan ligger en förvaltningsövergripande 
genomförd riskanalys samt en riskinventering, som genomfördes 2017-01-23, 
tillsammans med förtroendevalda i nämnden.  
 
Fokus har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och särskilt risker i 
samband med den nya organisationen. 2017 års interna kontrollplan lägger fokus på 
risker som avser bland annat: 
 
• Trygghet och Säkerhet 
• Mål och uppdrag 
• Utbildning, informationsspridning och interna processer 
• Verksamhet och förväntningar 
• Jämställdhet 
• Lokaler 
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Bakgrund 

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som 
den professionella ledningen och övrig personal samverkar. Processen är utformad för 
att med rimlig grad av säkerhet kunna uppnå följande mål: 
 
- Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet 
- Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten 
- Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera. 
 
Riskanalys behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. 
 
Risker ska identifieras och värderas utifrån 
- verksamhets-, medborgar- och ett politiskt/demokratiskt perspektiv 
- ekonomiska, politiska, verksamhetsmässiga och förtroenderelaterade parametrar. 
 
Risker ska värderas utifrån sannolikhet och konsekvens. Sannolikhet innebär hur 
troligt det är att fel uppstår. Konsekvens innebär de ekonomiska och 
verksamhetsmässiga effekter som kan uppstå om ett fel inträffar. 
 
I enlighet med Kommunfullmäktiges regler för intern kontroll har Fritids- och 
folkhälsonämnden en skyldighet att följa upp verksamhetens interna kontrollsystem. 
Varje år skall nämnden anta en plan för detta arbete. I samband med 
årsredovisningens upprättande rapporteras resultatet från den interna kontrollen. 
 
Till grund för 2017 års interna kontrollplan ligger en förvaltningsövergripande 
genomförd riskanalys samt en riskinventering, som genomfördes 2017-01-23, 
tillsammans med förtroendevalda i nämnden.  
 
Fokus har varit att beakta risker inom den egna verksamheten och särskilt risker i 
samband med den nya organisationen. 
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2017 års interna kontrollplan lägger fokus på risker som avser bland annat; 
 
• Trygghet och säkerhet, både vad gäller hantering av kontanter och andra  
betalningsmedel men också kränkningar, hot och våld, brist av information till 
nyanställda och vikarier med fokus på våra simhallar. Risker rörande större offentliga 
och publika evenemang, med fokus på SM-veckan. 
 
Tryggheten kontrolleras också ur en annan aspekt som avser bemötande. Risker som 
identifierats är bland annat avsaknaden av en gemensam värdegrund och ett 
gemensamt förhållningssätt på våra fritidsgårdar och mötesplatser. 
 
• Mål och uppdrag – kontrollerna syftar till att säkerställa att fattade beslut genom-
förs och följs upp utifrån tilldelade mål, uppdrag och befintliga styrdokument. 
 
• Utbildning, informationsspridning och interna processer – Kontrollerna 2017 
syftar till att eliminera risker som avser jäv, upphandling, ökad administration och 
processerna kring utbetalning av föreningsbidrag. 
 
• Verksamhet och förväntningar – Kontrollerna fokuserar på att identifiera 
svårigheter att rekrytera behörig personal, personalbrist i förhållande till öppettider. 
Annat som kontrolleras är risker som avser ett utökade krav på föreningslivet och att 
inte nå den målgrupp som verksamheten riktar sig mot. 
 
• Jämställdhet – Kontrollerna avser en översyn i föreningslivet för att säkerställa en 
jämställd fördelning mellan pojkar och flickor med fokus på halltider och utbetalningar 
av ekonomiskt stöd till föreningslivet. 
 
• Lokaler – Kontrollerna fokuserar på underhållet på våra anläggningar med fokus på 
badanläggningar, olyckor och skador som en konsekvens av liten åkyta i förhållande till 
antal utövare i Skatehallen, slarv, sabotage och stöld i lokaler med fokus på Brygghuset 
samt dåligt planerade caféytor och kök på Brygghuset. 

Samverkan 

Samverkan har skett med samtliga enheter på Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
vid en separat sammankomst med förtroendevalda i nämnden. 

Bilagor 

Riskanalys 2017- Fritids- och folkhälsonämnden. 
Intern kontrollplan 2017 – Fritids- och folkhälsonämnden. 
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1 Styrning och ledning 

Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning Till plan Kommentar 

Delegation Risk att 
delegationsordningen ej följs 

Risk att fel person fattar beslut i 
ärenden där denne ej har behörig 
delegation. 
Risk att delegationsbeslut inte 
redovisas till nämnd. 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej Delegationsordningen ses över 
med kontinuitet och beslut fattas 
i nämnd i början av varje år, 
senast februari månad. 

Attestbehörighet Risk för att attestreglemente 
inte följs 

Risk för beslut fattas av obehöriga 3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej En översyn har gjorts under 
2016 för att anpassa 
attestreglerna till den nya 
organisationen. Attestreglerna 
upplevs fungera väl och är väl 
dokumenterade. 

Övergripande 
verksamhet -
 Verksamhetskontroller 

Risk för att verksamhet ej 
sköts på ett effektivt och 
ändamålsenligt sätt 

Risk för brister i arbetet med 
tilldelade mål samt brister i 
uppföljning och åtgärder av 
dessa. 
Risk för brister i arbetet med 
befintliga styrdokument. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Ja Tas med till plan för att göra en 
översyn av befintliga rutiner och 
processer i arbetet med mål och 
uppdrag. Utvärdering och 
uppföljning är viktiga för att 
säkerställa att fattade beslut 
genomförs (identifierad risk i 
samband med nämndens 
workshop om risker). Även för 
att öka kunskapen kring 
befintliga styrdokument. 
 

Arkivhantering Risk för att handlingar inte 
förvaras och bevaras på ett 
ändamålsriktigt sätt enligt 
offentlighetsprincipen. 

4. Allvarlig 1. Osannolik 4 Nej Ett nytt närarkiv finns som 
uppfyller krav för arkivering av 
offentliga handlingar. Översyn 
har gjorts av representanter från 
stadsarkivet. 

Risk för brister i det 
systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

Risk för kvalitetsförsämringar och 
driftsstörningar i verksamheten. 
Risk för ökad ohälsa. 
Risk för att förlora kompetens. 
Risk för ekonomiska 
sanktionsavgifter. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Den kontinuerliga 
rapporteringen av moment i 
SAM-kalendern kvalitetssäkrar 
det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 
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 Förebyggande 
brandskyddsarbete 

Risk för förstörelse av allmänna 
handlingar, inventarier och 
lokaler. 
Risk för skada på anställda eller 
besökare. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Finns ett systematiskt 
brandskyddsarbete med digital 
uppföljning och kontinuerliga 
kontroller av utrustning och 
övningar. Arbetet kommer att 
förbättras ytterligare genom ett 
utökat säkerhetstänk kopplat till 
det befintliga 
brandskyddsarbetet. 

Risk för brister i arbetet med 
ett fungerande 
miljöledningssystem 

Risk för att befintliga rutiner och 
överenskomna arbetssätt inte följs 

2. Lindrig 2. Mindre 
sannolik 

4 Nej Förvaltningen är miljöcertifierad 
och därigenom följs miljöarbetet 
upp med kontinuitet av extern 
motpart. 

Risk för att 
dokumenthanteringsplanen 
inte är uppdaterad 

Risk för felaktig hantering av 
allmänna handlingar 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Planen har reviderats och 
uppdaterats i sin helhet under 
2016. Då nya verksamheter 
tillkommit under 2017 kommer 
planen att ses över och 
kompletteras under året. 
Därefter görs en årlig översyn. 

Risk för oklara 
försäkringsförhållanden vid 
aktiviteter på våra 
anläggningar 

Risk för oklart försäkringsansvar, 
vid eventuell skada, vid aktivitet i 
de anläggningar/platser som 
ligger inom fritids- och 
folkhälsonämndens 
ansvarsområde. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Åtgärder vidtas efter 2016 års 
kontroll. 

Risk för bristande säkerhet 
på våra anläggningar 

Risk för att anställda eller 
besökare på våra anläggningar 
utsätts för kränkningar, hot och 
våld. 
Risk för otillräckliga kunskaper 
bland personalen i hanteringen av 
hotfulla situationer/hotfulla 
personer. 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Risken har uppmärksammats 
både ute i våra verksamheter 
men också i samband med 
nämndens workshop om risker. 

Risk för jäv vid 
beslutsfattande 

Risk för att beslutsfattare är 
partiska i ärenden som det ska 
fattas beslut om. 
Risk för förtroendeskada. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Ja Tas med i planen för att 
säkerställa att förtroendevalda 
och tjänstemän har tillräcklig 
kunskap om jäv men också om 
korruption och oegentligheter. 
Risken identifierades på 
nämndens workshop om risker. 
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 Risk för bristande rutiner vid 
större offentliga och publika 
evenemang 

Risk för bristande rutiner och 
okunskap vid extra ordinära 
händelser i samband med större 
evenemang. 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Under 2017 fokus på SM-
veckan. 

2 Personal 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Personal- och 
lönekontroller 

Risk för att felaktiga löner 
betalas ut. 

Risk att felaktiga löner utbetalas 
till personer som ej är anställda av 
Borås Stad, felaktiga belopp går 
ut till personal eller att staden 
bryter mot ATL 
(Arbetstidslagstiftningen) eller 
andra avtal/lagar inom det 
personalrättsliga området. 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej Kontinuerliga kontroller görs av 
löneservice. Kontrollen kommer 
fortsättningsvis att göras enligt 
rutin. 

Sårbarhet i verksamheten Risk för att funktioner i vår 
verksamhet inte har någon 
ersättare. 
Risk för personalbrist i förhållande 
till öppettiderna. 
Risk för svårigheter att rekrytera 
behörig personal och vara en 
attraktiv arbetsgivare. 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Risken avser främst 
mötesplatser, fritidsgårdar och 
simhallar. 

3 Ekonomi 
Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Leverantörsfakturor Risk för felaktiga 
utbetalningar till oegentliga 
leverantörer 

Risk att utbetalning görs till 
oegentliga leverantörer.  
Risk för felaktig hantering av 
leverantörsfaktoror. 
Risk för brister i användandet av 
tilldelade skattemedel. 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej Kontrollerna sker löpande och är 
en del av det dagliga arbetet. 
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Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs Risk att representationsreglerna 
för Borås Stad och Skatteverkets 
regler ej följs. 
Risk för representation som inte 
direkt kan hänföras till bedriven 
verksamhet. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Bör kontrolleras även under 
2017 då kontroller under 2016 
visar att tydligenheten av vad 
fakturan avser kan bli än bättre. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

Risk för att felaktiga 
kundfakturor skickas ut 

Risk för felaktig debitering av 
belopp och/eller till fel person. 
Risk för att kunder debiteras 
alltför för sent. 
Risk att fakturor inte skickas till 
kunderna. 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej Förtydligande av rutiner kommer 
att göras under 2017. 
Förbättringar inom området 
uppmärksammas och åtgärdas 
löpande. 

Upphandling Risk att Lagen om offentlig 
upphandling (LOU) inte följs 

Risk att Borås Stad bryter mot 
LOU och mot Borås Stads 
upphandlingsregler och policy. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Regler och förhållningssätt bör 
kommuniceras även under 2017 
då vi är en ny organisation. 

Risk att ramavtal inte följs Risk att ramavtal tillämpas 
felaktigt och att leverantör som ej 
är upphandlad korrekt används 
för inköp i verksamheten. Borås 
Stad kan riskera att stämmas för 
avtalsbrott om ramavtalets delar 
ej uppfylls korrekt. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Regler och förhållningssätt bör 
kommuniceras även under 2017 
då vi är en ny organisation. 

Kontanthantering Risk för felaktig hantering av 
kontanta medel 

Risk att det inte råder säker och 
trygg hantering av kontanta 
medel. 
Risk för svinn. 
Risk för att befintliga 
kommungemensamma rutiner och 
riktlinjer inte följs. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Säkerställa rutiner för hantering 
av kontanta medel då antal 
platser som hanterar kontanta 
medel har ökat genom den nya 
organisationen. 

Risk för ökad administration 
kring hantering av alternativa 
betalningsmedel 

Risk för ökad administration kring 
hanteringen av exempelvis 
swishbetalningar. Risk för att den 
administrativa hanteringen kostar 
mer än de intäkter som 
genereras. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Säkerställa rutiner för hantering 
av alternativa betalningsmedel. 

Inventarier Risk för brist i kontrollen av 
inventarier 

Risk för stöldmärkning av 
inventarier inte är tillräcklig. 
Risk för brister i kontrollen av 
befintliga inventarier. 

2. Lindrig 3. Möjlig 6 Nej Stöldmärkning av digital 
utrustning sker av dataservice. I 
övrigt finns rutiner som bör ses 
över med kontinuitet. Översyn 
gjordes 2016. 



Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2017 6(14) 

4 Egen verksamhet 

Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Konsekvens Sannolikhet Riskbed
ömning Till plan Kommentar 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller 
- Badplatser, spår och 
leder, aktivitetsplatser 

Risk för ej fungerande 
säkerhetsutrustning på de 
allmänna badplatserna 

Fara för allmänheten om inte 
befintlig säkerhetsutrustning 
fungerar. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Tas inte med i plan 2017. 
Kontroller av 
säkerhetsutrustning görs med 
kontinuitet och eventuella 
åtgärder vidtas direkt om brister 
upptäcks. 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

Risk för brister i kontrollen av 
befintliga avtal med våra 
föreningar 

Risk för att avtalen inte är tydliga.
Risk för att det arbete som 
överenskommits inte utförs. 
Risk för brister i kvaliteten av det 
arbete som utförs. 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

6 Nej Kontrollerades 2016 och avtalen 
upplevs fungera. En översyn 
kommer att göras under 2017 
för att säkerställa att 
försäkringsansvaret i avtalen är 
tydliga. 

Risk för skillnader i 
fördelningen av halltider 
mellan pojkar och flickor. 

På kommande 
administratörsträffar kommer 
frågan att lyftas och diskuteras. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Tas med i plan för att säkerställa 
att antagandet i 
sannolikhetsbedömningen 
stämmer. En ingående 
diskussion med föreningarna 
ska ske under året för att utreda 
hur föreningarna fördelar sina 
interna tider mellan flickor och 
pojkar. 

Badenheten -
 Verksamhetskontroller 
- Simhallar 

Risk för bristande säkerhet i 
våra badanläggningar 

Risk för otillräckliga kunskapar i 
livräddning bland personalen. 
Risk för bristande kunskaper 
rörande gällande brandrutiner. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Har rutiner som följs upp genom 
individuella mål 

Risk för bristande rutiner vid 
driftstopp eller störningar på 
fjärrvärme, vatten- och el 
försörjning 

Risk att gästerna inte kan duscha 
före eller efter bad 
Risk att reningsverken slutar 
fungera 
Risk att det blir mörkt i lokalerna 

2. Lindrig 2. Mindre 
sannolik 

4 Nej Finns rutiner som kontrolleras 
och ses över med kontinuitet. 

Risk för bristande 
information till nyanställda 
och timvikarier på våra 
badanläggningar. 

Risk för bristande säkerhet på 
anläggningarna som en 
konsekvens av bristande 
information. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Ja Tas med till plan för att det finns 
ett behov av att kontrollera och 
säkerställa informationsflödena. 
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Mötesplatser -
 Verksamhetskontroller 
Brygghuset 

Risk för slarv, sabotage och 
stöld i lokalerna 

Risk för slarv och slitage samt i 
viss mån sabotage av besökare 
och arrangörer. 
Risk för att lokaler och utrustning 
lånas ut till personer och 
arrangörer som producerar och 
sprider budskap som går mot 
kommunens värdegrund samt 
Brygghusets principer. 

3. Kännbar 4. Sannolik 12 Ja Tas med till plan för att följa upp 
och dokumentera eventuella 
händelser. 

Att inte nå målgruppen Risk för att inte nå ut med 
information samt marknadsföring 
till målgruppen.  
Risk för konkurrens om 
målgruppen. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Kommer att regelbundet följas 
upp genom mätningar och 
enkäter 

Dåligt planerade caféytor 
samt kök. 

Risk för olyckor samt 
arbetsskador i caféet eftersom 
café och kök ej är anpassade för 
verksamheten som bedrivs i 
lokalerna. 
Risk för ineffektivt arbete samt 
service till besökarna. 

4. Allvarlig 4. Sannolik 16 Ja Cafét är under ombyggnad och 
beräknas vara klart första 
kvartalet 2017. Risken jämförs 
med hur det var innan 
ombyggnationen, det vill säga i 
de "gamla" lokalerna. 

Föreningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

Föreningsbidrag Risk för att befintliga rutiner och 
processer kring utbetalning av 
föreningsbidrag inte är 
dokumenterade. Detta skapar en 
ökad sårbarhet och kan innebära 
att utbetalning görs på felaktiga 
grunder. 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Identifierad risk på nämndens 
workshop om risker. 

Borås Stads 
bidragsbestämmelser 

Risk för att Borås Stads 
bidragsbestämmelser inte 
överensstämmer med behovet i 
föreningslivet 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Nej Kontrollmomentet har följts upp 
under 2016. En större översyn 
har initierats av Fritids- och 
folkhälsonämnden under 2017 
där en helhetsöversyn av 
samtliga bidrag kommer att ske. 

Risk för ett ökat tryck på 
föreningslivet 

Risk för ökade krav på föreningar 
att hantera tjänster som ur ett 
traditionellt perspektiv inte har 
bedrivits inom föreningen. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Kommer att följas upp genom 
den nya Överenskommelsen. 

Risk för skillnader i 
utbetalningen av ekonomiskt 
stöd mellan pojkar och flickor 

Risk för skillnader i fördelningen 
av ekonomiskt stöd mellan pojkar 
och flickor. 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Risken identifierades på 
nämndens workshop om risker. 
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Driftsenheten -
 Verksamhetskontroller 
- Teknisk drift 

Leverans av kemikalier Risk för felaktig hantering vid 
leverans av kemikalier till våra 
badanläggningar. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Goda rutiner finns. Kontrolleras 
även i samband med 
miljöcertifiering. 

Undermåligt underhåll i våra 
badanläggningar 

Risk för personalens hälsa 
Risk för skador hos gäster 
Risk för stängning av berörd 
anläggning 
Risk som en konsekvens av 
bristande yrkeskunskap 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Identifierades på nämndens 
workshop om risker. 

Mötesplatser -
 Verksamhetskontroller 
- Skathallen 

Olyckor och skador i 
Skatehallen 

För liten åkyta i förhållande till 
antalet utövare 

4. Allvarlig 3. Möjlig 12 Ja Fritids- och folkhälsonämnden 
har fattat beslut om att bygga till 
Skatehallen och utöka lokalerna, 
dels för att minska olycksrisken 
och dels för att bereda andra 
sporter tillträde till hallen. 
Nämnden har begärt att 
Lokalförsörjningsnämnden 
verkställer beslutet.  

Brand Risk för brand i skatehallen som 
en konsekvens av att hinder 
byggs i trä. Damm bildas vid 
slitage. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

8 Nej Kontrollerades i plan 2016. 
Finns fungerande rutiner och ett 
strategiskt brandskyddsarbete. 

Mötesplatser och 
Fritidsgårdar -
 Verksamhetskontroller 

Risk för otrygghet på 
mötesplatser och 
fritidsgårdar 

Risk för att mötesplatser och 
fritidsgårdarna inte upplevs vara 
trygga/välkomnande för alla 
grupper oberoende av kön, 
funktionsnedsättningar etc. 
Risk för att det inte finns en 
gemensam värdegrund och ett 
gemensamt förhållningssätt på 
alla mötesplatser och 
fritidsgårdar. 

3. Kännbar 3. Möjlig 9 Ja Identifierades på nämndens 
workshop om risker. Ett speciellt 
uppdrag har delats ut till 
enheten. 

 
  



Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2017 9(14) 

5 Riskmatris 
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  Sannolikhet 
 

Direkt åtgärd krävs (13-16) 
Åtgärd krävs (9-12) 

Håll under uppsikt (4-8) 
Risken accepteras (1-3) 

 

 

 Konsekvens Sannolikhet 

4 Allvarlig (är så stor att fel helt 
enkelt inte får inträffa) 

Sannolik (det är mycket 
troligt att fel ska uppstå) 

3 Kännbar (uppfattas som 
besvärande för intressenter 
och kommunen) 

Möjlig (det finns en möjlig 
risk för att fel ska uppstå) 

2 Lindrig (uppfattas som liten 
av såväl intressenter och 
kommunen) 

Mindre sannolik (risken är 
mycket liten för att fel ska 
uppstå) 

1 Försumbar (är obetydlig för 
de olika intressenterna och 
kommunen) 

Osannolik (risken är praktiskt 
taget obefintlig för att fel ska 
uppstå) 

 

 

20 12 16 18 

19 21 22 

24 25 27 

36 39 

9 26 28

32 35 38

31

1 3 8 

10 11 13 
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6 7 14

30 33 34

37 40
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Direkt åtgärd krävs (13-16) Åtgärd krävs (9-12) Håll under uppsikt (4-8) Totalt: 40 
 

Verksamhet / Process Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Leverantörsfakturor 1 Risk för felaktiga utbetalningar till 
oegentliga leverantörer 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrollerna sker löpande och är en 
del av det dagliga arbetet. 

Representation-
utbildning 

2 Risk att riktlinjer ej följs 3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Bör kontrolleras även under 2017 
då kontroller under 2016 visar att 
tydligenheten av vad fakturan avser 
kan bli än bättre. 

Kundfakturor-
avgiftsdebitering 

3 Risk för att felaktiga kundfakturor 
skickas ut 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej Förtydligande av rutiner kommer att 
göras under 2017. Förbättringar 
inom området uppmärksammas och 
åtgärdas löpande. 

Upphandling 4 Risk att Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Regler och förhållningssätt bör 
kommuniceras även under 2017 då 
vi är en ny organisation. 

5 Risk att ramavtal inte följs 3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Regler och förhållningssätt bör 
kommuniceras även under 2017 då 
vi är en ny organisation. 

Kontanthantering 6 Risk för felaktig hantering av kontanta 
medel 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Säkerställa rutiner för hantering av 
kontanta medel då antal platser som 
hanterar kontanta medel har ökat 
genom den nya organisationen. 

7 Risk för ökad administration kring 
hantering av alternativa 
betalningsmedel 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Säkerställa rutiner för hantering av 
alternativa betalningsmedel. 

Personal- och 
lönekontroller 

8 Risk för att felaktiga löner betalas ut. 3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontinuerliga kontroller görs av 
löneservice. Kontrollen kommer 
fortsättningsvis att göras enligt rutin. 

9 Sårbarhet i verksamheten 4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Risken avser främst mötesplatser, 
fritidsgårdar och simhallar. 

Delegation 10 Risk att delegationsordningen ej följs 3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej Delegationsordningen ses över med 
kontinuitet och beslut fattas i nämnd 
i början av varje år, senast februari 
månad. 

1 18 21
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Verksamhet / Process Risknu
mmer Riskbild Konsekvens Sannolikhet  Riskbed

ömning Till plan Kommentar 

Attestbehörighet 11 Risk för att attestreglemente inte följs 3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej En översyn har gjorts under 2016 
för att anpassa attestreglerna till 
den nya organisationen. 
Attestreglerna upplevs fungera väl 
och är väl dokumenterade. 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller 
- Badplatser, spår och 
leder, aktivitetsplatser 

12 Risk för ej fungerande 
säkerhetsutrustning på de allmänna 
badplatserna 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Tas inte med i plan 2017. Kontroller 
av säkerhetsutrustning görs med 
kontinuitet och eventuella åtgärder 
vidtas direkt om brister upptäcks. 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

13 Risk för brister i kontrollen av befintliga 
avtal med våra föreningar 

3. Kännbar 2. Mindre 
sannolik 

 6 Nej Kontrollerades 2016 och avtalen 
upplevs fungera. En översyn 
kommer att göras under 2017 för att 
säkerställa att försäkringsansvaret i 
avtalen är tydliga. 

14 Risk för skillnader i fördelningen av 
halltider mellan pojkar och flickor. 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Tas med i plan för att säkerställa att 
antagandet i 
sannolikhetsbedömningen stämmer. 
En ingående diskussion med 
föreningarna ska ske under året för 
att utreda hur föreningarna fördelar 
sina interna tider mellan flickor och 
pojkar. 

Inventarier 15 Risk för brist i kontrollen av inventarier 2. Lindrig 3. Möjlig  6 Nej Stöldmärkning av digital utrustning 
sker av dataservice. I övrigt finns 
rutiner som bör ses över med 
kontinuitet. Översyn gjordes 2016. 

Badenheten -
 Verksamhetskontroller 
- Simhallar 

16 Risk för bristande säkerhet i våra 
badanläggningar 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Har rutiner som följs upp genom 
individuella mål 

17 Risk för bristande rutiner vid driftstopp 
eller störningar på fjärrvärme, vatten- 
och el försörjning 

2. Lindrig 2. Mindre 
sannolik 

 4 Nej Finns rutiner som kontrolleras och 
ses över med kontinuitet. 

18 Risk för bristande information till 
nyanställda och timvikarier på våra 
badanläggningar. 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Ja Tas med till plan för att det finns ett 
behov av att kontrollera och 
säkerställa informationsflödena. 
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Övergripande 
verksamhet -
 Verksamhetskontroller 

19 Risk för att verksamhet ej sköts på ett 
effektivt och ändamålsenligt sätt 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Ja Tas med till plan för att göra en 
översyn av befintliga rutiner och 
processer i arbetet med mål och 
uppdrag. Utvärdering och 
uppföljning är viktiga för att 
säkerställa att fattade beslut 
genomförs (identifierad risk i 
samband med nämndens workshop 
om risker). Även för att öka 
kunskapen kring befintliga 
styrdokument. 
 

20 Arkivhantering 4. Allvarlig 1. Osannolik  4 Nej Ett nytt närarkiv finns som uppfyller 
krav för arkivering av offentliga 
handlingar. Översyn har gjorts av 
representanter från stadsarkivet. 

21 Risk för brister i det systematiska 
arbetsmiljöarbetet 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Den kontinuerliga rapporteringen av 
moment i SAM-kalendern 
kvalitetssäkrar det systematiska 
arbetsmiljöarbetet. 

22 Förebyggande brandskyddsarbete 4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Finns ett systematiskt 
brandskyddsarbete med digital 
uppföljning och kontinuerliga 
kontroller av utrustning och 
övningar. Arbetet kommer att 
förbättras ytterligare genom ett 
utökat säkerhetstänk kopplat till det 
befintliga brandskyddsarbetet. 

23 Risk för brister i arbetet med ett 
fungerande miljöledningssystem 

2. Lindrig 2. Mindre 
sannolik 

 4 Nej Förvaltningen är miljöcertifierad och 
därigenom följs miljöarbetet upp 
med kontinuitet av extern motpart. 

24 Risk för att dokumenthanteringsplanen 
inte är uppdaterad 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Planen har reviderats och 
uppdaterats i sin helhet under 2016. 
Då nya verksamheter tillkommit 
under 2017 kommer planen att ses 
över och kompletteras under året. 
Därefter görs en årlig översyn. 

25 Risk för oklara försäkringsförhållanden 
vid aktiviteter på våra anläggningar 

4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Åtgärder vidtas efter 2016 års 
kontroll. 

  



Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2017 13(14) 

 26 Risk för bristande säkerhet på våra 
anläggningar 

4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Risken har uppmärksammats både 
ute i våra verksamheter men också i 
samband med nämndens workshop 
om risker. 

27 Risk för jäv vid beslutsfattande 4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Ja Tas med i planen för att säkerställa 
att förtroendevalda och tjänstemän 
har tillräcklig kunskap om jäv men 
också om korruption och 
oegentligheter. Risken 
identifierades på nämndens 
workshop om risker. 

28 Risk för bristande rutiner vid större 
offentliga och publika evenemang 

4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Under 2017 fokus på SM-veckan. 

Mötesplatser -
 Verksamhetskontroller 
Brygghuset 

29 Risk för slarv, sabotage och stöld i 
lokalerna 

3. Kännbar 4. Sannolik  12 Ja Tas med till plan för att följa upp och 
dokumentera eventuella händelser. 

30 Att inte nå målgruppen 3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Kommer att regelbundet följas upp 
genom mätningar och enkäter 

31 Dåligt planerade caféytor samt kök. 4. Allvarlig 4. Sannolik  16 Ja Cafét är under ombyggnad och 
beräknas vara klart första kvartalet 
2017. Risken jämförs med hur det 
var innan ombyggnationen, det vill 
säga i de "gamla" lokalerna. 

Föreningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

32 Föreningsbidrag 4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Identifierad risk på nämndens 
workshop  om risker. 

33 Borås Stads bidragsbestämmelser 3. Kännbar 3. Möjlig  9 Nej Kontrollmomentet har följts upp 
under 2016. En större översyn har 
initierats av Fritids- och 
folkhälsonämnden under 2017 där 
en helhetsöversyn av samtliga 
bidrag kommer att ske. 

34 Risk för ett ökat tryck på föreningslivet 3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Kommer att följas upp genom den 
nya Överenskommelsen. 

35 Risk för skillnader i utbetalningen av 
ekonomiskt stöd mellan pojkar och 
flickor 

4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Risken identifierades på nämndens 
workshop om risker. 
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Driftsenheten -
 Verksamhetskont
roller - Teknisk 
drift 

36 Leverans av kemikalier 4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Goda rutiner finns. Kontrolleras 
även i samband med 
miljöcertifiering. 

37 Undermåligt underhåll i våra 
badanläggningar 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Identifierades på nämndens 
workshop om risker. 

Mötesplatser -
 Verksamhetskont
roller Skathallen 

38 Olyckor och skador i Skatehallen 4. Allvarlig 3. Möjlig  12 Ja Fritids- och folkhälsonämnden har 
fattat beslut om att bygga till 
Skatehallen och utöka lokalerna, 
dels för att minska olycksrisken och 
dels för att bereda andra sporter 
tillträde till hallen. Nämnden har 
begärt att 
Lokalförsörjningsnämnden 
verkställer beslutet.  

39 Brand 4. Allvarlig 2. Mindre 
sannolik 

 8 Nej Kontrollerades i plan 2016. Finns 
fungerande rutiner och ett 
strategiskt brandskyddsarbete. 

Mötesplatser och 
Fritidsgårdar -
 Verksamhetskont
roller 

40 Risk för otrygghet på mötesplatser och 
fritidsgårdar 

3. Kännbar 3. Möjlig  9 Ja Identifierades på nämndens 
workshop om risker. Ett speciellt 
uppdrag har delats ut till enheten. 
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1 Styrning och ledning 
 

Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll
frekvens 

Övergripande 
verksamhet -
 Verksamhetskontroller 

Risk för att 
verksamhet ej 
sköts på ett 
effektivt och 
ändamålsenligt 
sätt 

Risk för brister i arbetet med tilldelade mål 
samt brister i uppföljning och åtgärder av 
dessa. 
Risk för brister i arbetet med befintliga 
styrdokument. 

Genomförs fattade beslut om mål och 
uppdrag? Följs befintliga styrdokument? Finns 
åtgärdsplaner? 

Kontrollera om det finns en 
plan för hur förvaltningen 
arbetar med tilldelade mål 
och uppdrag? Hur 
redovisas mål och 
uppdrag? Hur arbetar 
förvaltningen med 
åtgärdsplaner vid 
ofullständig måluppfyllelse? 
Är mål och uppdrag 
tydliga? 
 
Översyn av fullmäktiges 
samt nämndens mål och 
uppdrag. 

Varje år 

Risk för bristande 
säkerhet på våra 
anläggningar 

Risk för att anställda eller besökare på våra 
anläggningar utsätts för kränkningar, hot och 
våld. 
Risk för otillräckliga kunskaper bland 
personalen i hanteringen av hotfulla 
situationer/hotfulla personer. 

Kontroll av handlingsplaner och rutiner men 
även kontrollera behovet av åtgärdsplaner. 

Kartläggning av 
handlingsplaner och rutiner 
i dialog med ansvariga 
chefer och berörda 
medarbetare. 

Varje år 

Risk för jäv vid 
beslutsfattande 

Risk för att beslutsfattare är partiska i ärenden 
som det ska fattas beslut om. 
Risk för förtroendeskada. 

Att förtroendevalda och tjänstemän har 
tillräcklig kunskap om jäv och oegentligheter. 

Genom dialog. Förebyggs 
genom utbildning och 
information. 

Varje år 

Risk för bristande 
rutiner vid större 
offentliga och 
publika 
evenemang 

Risk för bristande rutiner och okunskap vid 
extra ordinära händelser i samband med större 
evenemang. 

Finns en plan för hur förvaltningen arbetar 
med kris vid extraordinära händelser? Är 
denna känd? Finns en sammansatt 
krisledningsstab? Har övningar genomförts? 

Översyn och kontroll. Varje år 
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2 Personal 
 

Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll

frekvens 

Personal- och 
lönekontroller 

Sårbarhet i 
verksamheten 

Risk för att funktioner i vår verksamhet inte har 
någon ersättare. 
Risk för personalbrist i förhållande till 
öppettiderna. 
Risk för svårigheter att rekrytera behörig 
personal och vara en attraktiv arbetsgivare. 

Har vi tillräckligt med personal med rätt 
kompetens? Hur samverkar vi mellan/inom 
enheterna? Översyn och analys av befintliga 
öppettider i förhållande till personalstyrka. 

Översyn och 
stickprovskontroller 

Varje år 
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3 Ekonomi 
 

Verksamhet / 
Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod 

Kontroll 
frekvens 

Representation-
utbildning 

Risk att riktlinjer ej följs Risk att representationsreglerna för Borås Stad 
och Skatteverkets regler ej följs. 
Risk för representation som inte direkt kan 
hänföras till bedriven verksamhet. 

Är fakturan rätt bokförd? Finns 
deltagarförteckning, syfte och program vid 
representation, kurser och resor? 

40 stycken fakturor som 
avser intern 
representation kontoklass 
47*. 40 stycken fakturor 
som avser representation 
för förtroendevalda och ek 
anställda, kontoklass 61*. 

Varje 
månad 

Upphandling Risk att Lagen om 
offentlig upphandling 
(LOU) inte följs 

Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot 
Borås Stads upphandlingsregler och policy. 

Att Borås Stads regler för direktupphandling 
följs 

Stickprovskontroll på 
gjorda upphandlingar. 
Kommunicera gällande 
regler och förhållningssätt. 

Varje 
halvår 

Risk att ramavtal inte 
följs 

Risk att ramavtal tillämpas felaktigt och att 
leverantör som ej är upphandlad korrekt 
används för inköp i verksamheten. Borås Stad 
kan riskera att stämmas för avtalsbrott om 
ramavtalets delar ej uppfylls korrekt. 

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av 
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp 

Stickprov av fakturor 
oberoende av kontoklass 
samt kontroll av befintlig 
rapport upprättad på 
upphandlingsenheten. 

Varje 
tertial 

Kontanthantering Risk för felaktig 
hantering av kontanta 
medel 

Risk att det inte råder säker och trygg 
hantering av kontanta medel. 
Risk för svinn. 
Risk för att befintliga kommungemensamma 
rutiner och riktlinjer inte följs. 

Följs befintliga förvaltningsinterna rutiner för 
kontanthantering/serviceboxning av pengar? 
Avstämning av serviceboxade pengar, från 
inlämning i servicebox till bokföring, förvaring av 
kontanta medel innan insättning - stöldsäkert 
och brandsäkert, kassadifferenser, säkerhet och 
trygghet i verksamheten. 

Kontroll av 
kontanthanteringen på 3 
under året utvalda 
anläggningar 

Varje år 

 Risk för ökad 
administration 
kring hantering av 
alternativa 
betalningsmedel 

Risk för ökad administration kring hanteringen av 
exempelvis swishbetalningar. Risk för att den 
administrativa hanteringen kostar mer än de 
intäkter som genereras. 

Kontroll av de administrativa processerna 
kring hantering av swish. 

Kartlägga de administrativa 
processerna kring 
hanteringen. 
Säkerställa rutiner för 
hanteringen på de enheter 
som hanterar 
swish (fritidsgårdar, 
mötesplatser, simhallar). 
Jämföra de administrativa 
kostnaderna i förhållande 
till de intäkter som kommer 
in. 

       Varje år 
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4 Egen verksamhet 
 

Verksamhet / Process Riskbild Beskrivning Kontrollmoment Kontrollmetod Kontroll
frekvens 

Anläggningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

Risk för skillnader i 
fördelningen av 
halltider mellan 
pojkar och flickor. 

På kommande administratörsträffar kommer 
frågan att lyftas och diskuteras. 

Hur jämställd är fördelningen av halltider 
mellan pojkar och flickor? 

Översyn och analys av typ 
av föreningsaktivitet i 
hallarna kopplat till antal 
uthyrda timmar. 

Varje 
tertial 

Badenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Simhallar 

Risk för bristande 
information till 
nyanställda och 
timvikarier på våra 
badanläggningar. 

Risk för bristande säkerhet på anläggningarna 
som en konsekvens av bristande information. 

Dokumentation och arkivering av checklistor 
för introduktion 

Att det finns en 
huvudansvarig för varje 
nyanställd. 
Att checklistorna arkiveras 
och finns tillgängliga på 
respektive bad. 

Varje 
halvår 

Mötesplatser -
 Verksamhetskontroller 
Brygghuset 

Risk för slarv, 
sabotage och stöld 
i lokalerna 

Risk för slarv och slitage samt i viss mån 
sabotage av besökare och arrangörer. 
Risk för att lokaler och utrustning lånas ut till 
personer och arrangörer som producerar och 
sprider budskap som går mot kommunens 
värdegrund samt Brygghusets principer. 

Finns uppdaterade bokningspolicy, 
bokningsbekräftelse, avtal för arrangörer och 
arrangemangsguide? 

Översyn och uppdatering 
av bokningspolicy, 
bokningsbekräftelse, avtal 
för arrangörer och 
arrangemangsguide 

Varje 
tertial 

Att inte nå 
målgruppen 

Risk för att inte nå ut med information samt 
marknadsföring till målgruppen.  
Risk för konkurrens om målgruppen. 

Kontroll av marknadsföring och 
informationsspridning. Är lokalerna attraktiva 
och anpassade efter målgruppens önskemål 
och behov? 

Översyn och dialog. Varje år 

Dåligt planerade 
caféytor samt kök. 

Risk för olyckor samt arbetsskador i caféet 
eftersom café och kök ej är anpassade för 
verksamheten som bedrivs i lokalerna. 
Risk för ineffektivt arbete samt service till 
besökarna. 

Kontroll av hur behovet av utökade caféytor 
ser ut? Kontroll av efterfrågan kopplat till 
målgruppens behov. Finns säkerhetsrutiner 
och åtgärdsplaner kopplat till de identifierade 
risker som finns? 

Översyn Varje år 
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Föreningsenheten -
 Verksamhetskontroller 

Föreningsbidrag Risk för att befintliga rutiner och processer 
kring utbetalning av föreningsbidrag inte är 
dokumenterade. Detta skapar en ökad 
sårbarhet och kan innebära att utbetalning 
görs på felaktiga grunder. 

Finns dokumenterade rutiner och processer för 
utbetalning och uppföljning? 

Översyn av befintliga 
rutiner och arbetssätt. 

Varje år 

Risk för ett ökat 
tryck på 
föreningslivet 

Risk för ökade krav på föreningar att hantera 
tjänster som ur ett traditionellt perspektiv inte 
har bedrivits inom föreningen. 

Är föreningsbidragen anpassade efter 
aktiviteter som inte har direkt anknytning till 
föreningens grunduppdrag? 

Översyn av 
föreningsbidragen och 
dialog med föreningslivet. 

Varje år 

Risk för skillnader i 
utbetalningen av 
ekonomiskt stöd 
mellan pojkar och 
flickor 

Risk för skillnader i fördelningen av ekonomiskt 
stöd mellan pojkar och flickor. 

Finns en jämställd fördelning av ekonomiskt 
stöd mellan pojkar och flickor? Finns behov av 
åtgärder för att eliminera eventuella skillnader? 

Översyn av det utbetalda 
föreningsstödet kopplat till 
bidragsreglerna. 

Varje år 

Driftsenheten -
 Verksamhetskontroller -
 Teknisk drift 

Undermåligt 
underhåll i våra 
badanläggningar 

Risk för personalens hälsa 
Risk för skador hos gäster 
Risk för stängning av berörd anläggning 
Risk som en konsekvens av bristande 
yrkeskunskap 

Hur ser samarbetet ut med 
Lokalförsörjningsförvaltningen? Hur 
kommuniceras brister från oss som 
hyresgäster? Vilket mandat har vi själva att 
påverka underhållet? 

Översyn och 
dokumentation kring 
badanläggningarnas 
standard 

Varje 
halvår 

Mötesplatser -
 Verksamhetskontroller 
Skathallen 

Olyckor och skador 
i Skatehallen 

För liten åkyta i förhållande till antalet utövare Dokumentation kring olycks- och 
skaderapportering. Kontroll av det 
systematiska säkerhetsarbetet 

Besiktningsrundor Varje år 

Mötesplatser och 
Fritidsgårdar -
 Verksamhetskontroller 

Risk för otrygghet 
på mötesplatser 
och fritidsgårdar 

Risk för att mötesplatser och fritidsgårdarna 
inte upplevs vara trygga/välkomnande för alla 
grupper oberoende av kön, 
funktionsnedsättningar etc. 
Risk för att det inte finns en gemensam 
värdegrund och ett gemensamt 
förhållningssätt på alla mötesplatser och 
fritidsgårdar. 

Finns en gemensam värdegrund och ett 
gemensamt förhållningssätt på våra 
mötesplatser och fritidsgårdar? 

Översyn Varje år 
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Förstudie - Utveckling av Bodavallens idrottsområde 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden ställer sig bakom visionen av ett allaktivitetsområde på 
Bodavallen. De föreslagna aktiviteterna ska ses som ett axplock av idéer som kan 
komma att förändras till såväl innehåll som placering. Förvaltningen får i uppdrag att 
förankra förslaget med övriga berörda förvaltningar och återkomma med ett förslag på 
tidsplan för arbete senast den 30 juni i år.  
 

Sammanfattning 

På uppdrag av nämnden har en förstudie kring utveckling av Bodavallens 
idrottsområde genomförts. Förstudien beskriver ett förslag på utveckling av ett 
allaktivitetsområde. Förslaget bygger i sin tur på synpunkter från unga och aktörer i 
närområdet. 
 

Bakgrund 

Mot bakgrund av en dialog mellan Borås AIK och Fritids- och 
folkhälsonämnden/förvaltningen under våren 2016, gav Fritids- och 
folkhälsonämnden, 2016-04-07 § 39, förvaltningen uppdraget att göra en förstudie 
kring utvecklingen av Bodavallens idrottsområde. Förstudien skulle med hänsyn till 
befintligt föreningsliv undersöka möjligheten att nya idrotter kan etableras i området i 
samverkan med skola, fritidsgårdar, föreningar och bostadsbolag. 
Jämställdhetsaspekten och tillgänglighetsperspektivet betonades vara viktigt. 
 
En arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
Stadsdelsförvaltningen Öster bildades under hösten 2016 och har tillsammans tagit 
fram förstudien i nära samverkan med unga och de idéburna organisationerna. 
 
Om Bodavallen 

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel, med ca 11 
000 boende inom en radie på 1 km, varav ca 4 000 är under 25 år. Ca 625 är i 
ålderspannet 10-13 år. Kommunikationerna till området är goda. Bodaskolan, med ca 
550 elever, ligger i direkt anslutning till området. Skolans stora upptagningsområde är 
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Brämhult, Hulta och Hässleholmen. Även Milstensgårdens förskola ligger i anslutning 
till platsen.  
 
Inom en radie på 1 kilometer ligger också Fjärdingskolan och Ekarängskolan, 
Hässlehus och Hulta fritidsgård, Familjecentralen på Boda samt 13 förskolor. 
 
På området dominerar idag gräs- och konstgräsytor för den etablerade 
fotbollsföreningen, Borås AIK. Föreningen har ca 420 medlemmar (ca 270 i åldern 6-
20 år) med övervägande delen killar. Brämhults IK:s seniorer spelar också en del 
matcher på A-planen i området. Därtill finns stora grusytor på området som mestadels 
inte används. På kvälls- och nattetid är stora delar av området dåligt belyst och upplevs 
otryggt. 
 
Vidare har Borås AIK kraftigt mögelskadade klubblokaler, vilket var en av orsakerna 
till att dialogen kring utveckling av området påbörjades. I denna första dialog föddes 
tanken på en utveckling av området i sin helhet där fler idrotter, bibliotek, kulturella 
aktiviteter, skolverksamhet, fritidsgårdsverksamhet skulle kunna samlokaliseras och 
samverka. 
 

Förvaltningens övervägande 

För att få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från befolkningen har det 
förts dialoger med unga och många aktörer i närliggande område närliggande 
områdena till Bodavallen. Resultatet från dialogerna har sedan legat till grund för 
förslaget som presenteras i förstudien.  
 
Förslaget innebär att det skall skapas ett allaktivitetsområde på Bodavallen där 
kommunen tillsammans med idéburna aktörer resursmässigt kraftsamlar för att skapa 
en trygg och god uppväxtmiljö för barn och unga.  
 
Ett allaktivitetsområde på Bodavallen, för olika åldrar, ökar möjligheterna för boende i 
området att delta i aktiviteter, röra på sig och mötas utanför hemmet. Det skulle också 
kunna locka befolkningen från övriga områden i Borås, vilket hade främjat 
integrationen. En Isyta för allmänheten på området tror vi bidrar till att människor 
besöker Bodaområdet, då bristen på konstfrusen is är stor i Borås. Andra exempel på 
aktiviteter på området som föreslås är rollerderby, hinderbana, lekplats och skate. 
 
Ett allaktivitetshus på området föreslås också då det finns en stor efterfrågan av 
gemensamhetsytor. Borås AIK har också ett stort behov av nya klubblokaler och 
föreningen och Bodaskolan ser behovet av en fullstor idrottshall. 
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Blir det aktuellt att utveckla ett idrottsområde är en fortsatt dialog och delaktighet från 
befolkningen i hela processen, viktig för att skapa engagemang och aktiviteter som 
önskas på området. 

Konsekvenser 

Under en längre tid har områden såsom Hässleholmen och Hulta haft en negativ trend 
med ett ökat utanförskap. Idrotten är å andra sidan ett redskap i att motverka 
utanförskap och främja integration. Bodaområdet är en resurs redan idag och kan med 
en genomtänkt utvecklingsplan bli en ”motor” för en positiv utveckling för hela 
Hässleholmen/Hulta, där vi resursmässigt kraftsamlar för att skapa en trygg och god 
uppväxtmiljö för barn och unga.  
 
Den huvudsakliga orsaken till att det nästan bara är fotbollsintresse på område idag 
kan delvis bero på att det inte finns så många andra alternativ och att många barn och 
unga i närområdet till Bodavallen har också begränsade möjligheter att ta sig till andra 
idrottsaktiviteter runt om i Borås. Genom att skapa möjligheten att utöva fler idrotter 
och att skapa möjligheter för människor att mötas i närområdena till Bodavallen 
kommer fler barn och unga att få möjlighet att utöva idrott och röra på sig och få en 
mångsidig fritid. 
 
I samband med utformandet av platsen är det viktigt att tänka på olika 
tillgänglighetsaspekter såsom anpassning av den fysiska miljön och aktiviteter på 
området utifrån exempelvis kön, funktionsnedsättningar och åldrar.  
 

Samverkan 

Förstudien har tagits fram tillsammans med stadsdelsförvaltningen Öster och med 
utgångspunkt av dialog med unga och aktörer i området. Tekniska förvaltningen har 
också varit inbjuden till arbetsgruppsmöten. 
 

Bilagor 

Förstudie – Utveckling av Bodavallens idrottsområde inklusive bilagor. 



Förstudie 

-Utveckling av Bodavallens 
idrottsområde 

Borås Stads Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

2017-02-02 

1 

Förslag



Inledning 

Uppdrag 

Mot bakgrund av en dialog mellan Borås AIK och Fritids- och folkhälsonämnden/förvaltningen 
under våren 2016, gav Fritids- och folkhälsonämnden förvaltningen uppdraget att göra en förstu-
die kring utvecklingen av Bodavallens idrottsområde. Förstudien skulle med hänsyn till befintligt 
föreningsliv undersöka möjligheten att nya idrotter kan etableras i området i samverkan med 
skola, fritidsgårdar, föreningar och bostadsbolag. Jämställdhetsaspekten och tillgänglighetsper-
spektivet betonades vara viktigt. 

En arbetsgrupp med representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Stadsdelsför-
valtningen Öster bildades under hösten 2016 och har tillsammans tagit fram förstudien. 

För att vi i arbetsgruppen skulle få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från befolk-
ningen har vi haft en dialog med många aktörer och unga från de närliggande områdena. Vilka 
aktörerna varit finns i bilaga 5.)  En sammanfattning av vad som kommit fram vid dialogerna och 
vad som framkommit i andra relevanta lokala undersökningar finns som bilaga i rapporten.   

Arbetsgruppens sammansättning 
Malin Andersson (Verksamhetsutvecklare Fritids och folkhälsoförvaltningen) - Processledare 
Mikael Hedberg (Fritidsutvecklare)
Anna Karlsson (Fritidsutvecklare Fritids och folkhälsoförvaltningen) 
Hans Frisk (Verksamhetssamordnare Fritids och folkhälsoförvaltningen) 
Tommy Jingfors (Förvaltningschef Fritids och folkhälsoförvaltningen) 
Åsa Bergstrand (Enhetschef Hässlehus fritidsgård) 
Mikael Andersson (Verksamhetsutvecklare Std Öster) 
Jolin Sewén (Folkhälsoplanerare Std Öster) 
Nina Andersson (Landskapsingenjör, Tekniska förvaltningen) 

Bakgrund 

Om Bodavallen 

Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel, med ca 11 000 bo-
ende inom en radie på 1 km, varav ca 4 000 är under 25 år. Ca 625 är i ålderspannet 10-13 år. 
Kommunikationerna till området är goda. Bodaskolan, med ca 550 elever, ligger i direkt anslut-
ning till området. Skolans stora upptagningsområde är Brämhult, Hulta och Hässleholmen. Även 
Milstensgårdens förskola ligger i anslutning till platsen.  

Inom en radie på 1 kilometer ligger också Fjärdingskolan och Ekarängskolan, Hässlehus och 
Hulta fritidsgård, Familjecentralen på Boda samt 13 förskolor. 

På området dominerar idag gräs- och konstgräsytor för den etablerade fotbollsföreningen, Borås 
AIK. Föreningen har ca 420 medlemmar (ca 270 i åldern 6-20 år) med övervägande delen killar. 
Brämhults IK:s seniorer spelar också en del matcher på A-planen i området. Därtill finns stora 
grusytor på området som mestadels inte används. På kvälls- och nattetid är stora delar av området 
dåligt belyst och upplevs otryggt (Bilaga 1)  
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Vidare har Borås AIK kraftigt mögelskadade klubblokaler, vilket var en av orsakerna till att dialo-
gen kring utveckling av området påbörjades. I denna första dialog föddes tanken på en utveckling 
av området i sin helhet där fler idrotter, bibliotek, kulturella aktiviteter, skolverksamhet, fritids-
gårdsverksamhet skulle kunna samlokaliseras och samverka.  

Om Hässleholmen och Hulta 

I slutet av 60-talet började stadsdelen Hässleholmen växa fram och i mitten av 80-talet har den 
fått sitt nuvarande utseende, långa trevåningshus och höghus. Hässleholmen är en av de två 
stadsdelarna i Borås där AB Bostäder och Victoria Park har flest antal lägenheter.  Här ligger 
också ett stort antal studentlägenheter. I ytterkant av området finns villor och radhus. Området 
har många mindre samlingslokaler för boenden, exempelvis systuga, snickarbod och bastu samt 
områden med odlingslotter.  
I området bor människor från många olika nationaliteter, många är trångbodda. Arbetslösheten är 
hög och många lever i ett utanförskap. Området har också bekymmer med nedskräpning.  

Hulta växte fram på 60-talet och består idag av en något mer blandad bebyggelse med olika bo-
endeformer. Barn och äldre är de åldersgrupper som framträder starkast. 
Många bilder av Hässleholmen och Hulta kommer från medias bevakning och områdespolisens 
beskrivning av området, som gängkriminalitet, droger och otrygghet. En annan bild av områdena 
är dock att det finns många engagerade människor med en stor gemenskap och vilja att skapa 
trygga områden där alla trivs och mår bra. Statistik om områdena finns i bilaga 3. 

Fotbollen har ett starkt fäste i området. Det finns också en mindre Brottarklubb och 4H-gård i 
närheten. Utöver detta är utbudet av idrottsföreningar/idrottsaktiviteter begränsat i området. Då 
många barn och unga har små möjligheter att ta sig till andra delar av staden har man inte samma 
förutsättningar som många andra barn och unga i Borås att utöva idrott i olika föreningar. 

Utöver idrottsföreningar finns många andra föreningar såsom kultur- och invandrarföreningar. 
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Borås Stad har också genom flera år tillbaka en mycket god- och fungerande samverkan med bland andra 
AB Bostäder och Polisen för att tillsammans arbeta med trygghetsskapande- och brottsförebyggande 
insatser på områdena Hässleholmen och Hulta med omnejd. Under 2017 finns ett undertecknat 
"Medborgarlöfte" med tillhörande åtaganden samt så medverkar Borås (samtliga tre parter) som en av sju 
utvalda kommuner i ett nationellt projekt som initierats av Brottsförebyggande rådet (Brå), vilket båda syftar 
till att ytterligare utveckla det pågående arbetet samt att stärka- och öka de positiva initativ som finns i 
områdena.



Kraftsamling 
Under en längre tid har områden såsom Hässleholmen och Hulta haft en negativ trend med ett 
ökat utanförskap. Idrotten är å andra sidan ett redskap i att motverka utanförskap och främja 
integration. Bodaområdet är en resurs redan idag och kan med en genomtänkt utvecklingsplan bli 
en ”motor” för en positiv utveckling för hela Hässleholmen/Hulta, där vi resursmässigt kraft-
samlar för att skapa en trygg och god uppväxtmiljö för barn och unga.  

Enligt aktörer i området finns det också ett behov av att kunna utöva fler idrotter i närområdena. 
Den huvudsakliga orsaken till att det nästan bara är fotbollsintresse på området kan delvis bero 
på att det inte finns några andra alternativ, men också att fotbollen är en väldigt populär sport 
rent kulturellt hos många. Många barn och unga i närområdet till Bodavallen har också begrän-
sade möjligheter att ta sig till andra idrottsaktiviteter runt om i Borås.  

En svårighet i att etablera fler idrotter är trenden med att föreningar gärna etablerar sig och utö-
var sin verksamhet på ett ställe i kommunen och att föräldrar sedan skjutsar sina barn till dessa 
ställen.  

Flera föreningar som tidigare haft verksamhet på exempelvis Hässleholmen har också upplevt det 
svårt att bedriva föreningsverksamhet så som man traditionellt gör i många andra områden. Bland 
annat varierar antalet barn och unga och vilka som kommer från träningstillfälle till träningstill-
fälle samt att möjligheten för föräldrarna att stötta barnens idrottande inte är lika stort. 

Ska vi etablera fler idrotter så kan det bli nödvändigt att försöka lägga upp verksamheten på ett 
annat sätt. Bland annat har det sätt som ”Sports for you” genomfört, där de under organiserade 
former skapar möjlighet för spontanidrott, visat sig väldigt framgångsrikt både på Hässleholmen 
och på Hulta. En befintlig eller nystartad förening skulle kunna hålla i olika aktiviteter med ett 
socialt riktat stöd, för att långsiktigt kunna vara en uthållig aktör i området.  

Ett allaktivitetsområde på Bodavallen, för olika åldrar, ökar möjligheterna för boende i området 
att delta i aktiviteter och röra på sig. Det skulle med stor sannorlikhet också locka befolkningen 
från övriga områden i Borås, vilket hade främjat integrationen. Isyta för allmänheten tror vi är ett 
sätt, då bristen på konstfrusen is är stor i Borås.  

Det finns också en stor efterfrågan efter mötesplatser i området, både bland barn och vuxna, där 
man kan vara och umgås med andra utanför hemmet. Det finns också många aktörer som ut-
trycker att de kan engagera sig och tillsammans kraftsamla för att skapa ett tryggt område där 
man trivs och mår bra. Ett aktivitetsområde på Bodavallen kan fungera som en arena där man 
kan ha sin gemensamma utgångspunkt och långsiktigt arbeta tillsammans mot gemensamma mål. 

Något som också kan ge Bodaskolans ännu bättre möjligheter till att bedriva en mångsidig id-
rottsundervisning, då de idag storleksmässigt har en begränsande idrottshall. Även andra skolor i 
närområdet och i Borås skulle kunna använda området på frilufts- och idrottsdagar.  
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Förslag på utveckling av idrottsområdet 
Med utgångspunkt av de synpunkter som kommit från aktörer och barn och unga i närområdet 
har arbetsgruppen tagit fram några förslag kring hur Bodavallen kan utvecklas till ett allaktivitets-
område. Insamlat material från aktörer finns sammanfattat i stycket efter detta förslag. 

- Allaktivitetsområde med gemensam drift mellan Borås Stad och idéburna verksamheter 
- Utformning av den fysiska utomhusmiljön (Visionsbild i bilaga 2)  
- Utformning av ett aktivitets- och klubbhus 
- Delaktighet, inflytande och informationsspridning  
- Tidsplan 

Allaktivitetsområde med gemensam drift mellan Borås Stad och 
idéburna verksamheter  

För att spegla utformningen av utomhusytor och inomhuslokaler vill vi börja med att beskriva 
den verksamhet som vi ser kan utvecklas på området. 
Visionen är att området ska bli ett aktivitetsområde för olika åldrar och som kan utnyttjas året 
om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs inte bara att området anpassas fysiskt utan att 
många aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger resurser och gemen-
samt fyller området med verksamhet och aktiviteter. 
Förslaget är att det ska finnas en kommunal och neutral bas, som samordnar och stödjer den 
verksamhet som bedrivs på området. De huvudsakliga aktiviteterna som sedan bedrivs sköts av 
föreningar och andra idéburna verksamheter. Genom att bygga på- och stödja den verksamhet 
och engagemang som redan finns i området kan vi skapa delaktighet och engagemang, vilket för-
hoppningsvis leder till att vi kan nå en bred grupp människor med aktivitetsområdet.  
Detta samarbete mellan Borås Stad och idéburna verksamheter, kan med fördel ske inom ramen 
för överenskommelsen och IOP (Idéburet offentligt partnerskap). Borås AIK, som idag har 
mycket av den befintliga verksamhet som finns på området, kan vara en av huvudaktörerna på 
området. Därtill behövs det fler idéburna organisationer som tar ett ansvar för olika aktiviteter i 
området. 

Tillgänglighet 
En förutsättning för att aktivitetområdet ska bli tillgängligt är att människor känner sig trygga i 
området. En blandning av olika generationer skapar i sig en viss trygghet.  Även detta understry-
ker vikten av att utforma verksamheten på området så att den tillgodoser behoven både för små 
barn, mellanstora barn, ungdomar, vuxna och äldre. Familjefokus kan locka vuxna till området 
och möjliggör också för familjecentralen/öppna förskolan och förskolor i närområdet att vistas 
och hålla i verksamhet.  Då kommunen valt att kraftsamla sitt arbete kring åldersgruppen 10-13 
år bör denna grupp finnas i fokus. 
En organiserad verksamhet riktat till olika grupper är också ett sätt att främja tillgängligheten. 
Utöver bad, fotboll och is är dans, gymnastik och hinderbana de aktivitetsmöjligheter som önskas 
av flickor. Många flickor påtalar att de önskar aktiviteter som är för dem. 
Aktivitetsområdet behöver från början utformas för att bli fysiskt tillgängligt för så många som 
möjligt och informationen behöver vara enkel. Med fördel används bilder som komplement till 
texter.  
En annan viktig aspekt för att skapa en känsla av trygghet är utformningen av den fysiska miljön. 
Idrottsområdet och även vägarna till Bodavallen behöver belysas väl och skogar och annan växt-
lighet behöver glesas ut för att skapa överblick. Här är det viktigt med en dialog med boende i 
området och ”trygghetsvandringar med befolkningen” skulle kunna användas som ett redskap. 
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Utformning av den fysiska utomhusmiljön 

För att utomhusytorna ska kunna användas under större delen av året behöver de anpassas för 
både vinter och sommar.  

Kombinerad isyta 
Isytan i Borås Stad är idag väldigt begränsad och räcker inte till för att tillgodose det behov som 
finns bland föreningar för ishockey, konståkning och bandy. Tiden för den allmänna åkningen 
blir därmed också väldigt begränsad. Vädret har dessutom inte varit tillräckligt kallt de senaste 
åren för att det ska gå att spola naturliga isar vintertid. Utöver ishallen finns det idag bara en liten 
konstfrusen yta i stadsparken under vintertid. En isyta i området hade skapat möjligheter för re-
krytering av barn och unga till issporterna från områden där det traditionellt inte varit så många 
som deltagit i denna typ av aktiviteter. 

Det finns flera förslag till utformningen av en isyta i området. Ett förslag är att man ska anlägga 
en rund eller oval yta med tak, som vintertid är en konstfrusen isyta och sommartid är en betong-
yta för aktiviteter som exempelvis rollerderby, skate och dans. 

En betongyta hade framförallt skapat möjligheter att tillmötesgå det växande intresset för roller-
derby som finns bland tjejer, men även tagit hänsyn till skateintresset i området. 
Ett tak över ytan medför att isen blir ”åkbar” även om det regnar och att underhållet av isen blir 
mindre. Med tak skulle även möjligheterna av aktiviteter på ytan öka under de varmare delarna av 
året. Exempelvis skulle arrangemang såsom skolavslutningar, dans och teateruppvisningar och 
disco kunna hållas skyddade från regn. Av tradition lockas dansare också av denna typ av arena. 

Ett annat förslag är att bygga vidare på ursprungstanken med en fullstor isyta på den nuvarande 
grusytan vid Bodaskolan (detta är också vad Kommunfullmäktige har beviljat medel för i investe-
ringsbudgeten för 2017). När det inte är vinter så kan ytan fungera på samma sätt som beskrivs 
ovan, beroende på vilket underlag vi väljer, konstgräs, betong eller asfalt var för sig eller i en 
kombination. 

Utomhusbad och vattenlek 
Det är långt till närmsta bad och intresset är väldigt stort för ett utomhusbad. Simkunnigheten är 
låg i områden kring Bodavallen. En uppvärmd utomhusbassäng i kombination med undervisning 
skulle kunna öka simkunnigheten i hela området. Inte minst hade det stöttat skolan i deras krav 
att alla barn och unga ska vara simkunniga för att få godkänt betyg i idrott. 
Då ett utomhusbad inte möjliggör bad i enskildhet, så som en del kvinnor önskar på området 
föreslås att det skapas fler möjligheter i våra befintliga bad. 

Konstgräs 
Förslaget är också att det anläggs en mindre konstgräsyta i aktivitetsområdet. En konstgräsyta kan 
nyttas till lek, social samvaro, bollsport och andra idrottsaktiviteter stora delar av året.  

Lekplats, parkour och hinderbana 
Då många har efterfrågat en hinderbana bör detta anläggas på området. Utifrån ett jämställdhets-
perspektiv, finns det intresse för hinderbana även bland många kvinnor och tjejer.  
En lekplats behövs framförallt för att tillgodose de mindre barnens behov och möjliggöra för 
föräldrar med barn i olika åldrar att kunna vara delaktiga i sina större barns aktiviteter samtidigt 
som de har med sina mindre barn. Anpassning för mindre barn skulle också göra området till en 
attraktiv utflyktsplats för till exempel förskolor.  

6 



Parkour är ett växande intresse bland barn och unga i Borås och möjligheterna att utöva ”idrot-
ten” i närområdet är idag begränsad. Detta är en gren som framförallt lockar lite äldre barn och 
tonåringar. Därmed hade möjligheterna att utöva parkour varit positivt på området. 

Gröna och trygga miljöer 
Grästäckta stora kullar i anslutning till aktivitetsområdet hade möjliggjort aktiviteter såsom pulka-
åkning vintertid och skapat en yta för exempelvis lek, intervallträning eller picknick. 
Genom en utbyggnad av elljusspåret tvärs över skogspartiet skulle Bodavallen-området länkas 
ihop bättre med området kring Våglängdsgatan samt möjliggöra en mer trygg- och tillgänglig 
miljö att ta sig dit från övriga Hässleholmen. Elljusspåret i kombination av en gallring/glesning av 
skogen medför också att området upplevs tryggare. 
Skogen skulle också kunna utnyttjas för fritidsaktiviteter i organiserad form tillsammans med 
exempelvis Scouterna eller Friluftsfrämjandet.  
Det behöver även finnas goda parkeringsmöjligheter i anslutning till Bodavallen för att göra om-
rådet tillgängligt och mer välkomnande för många grupper och för medborgarna från övriga delar 
i Borås. Trafiksituationen behöver samtidigt ses över i ett helhetsperspektiv för att också upple-
vas som trygg. 

Utformning av ett aktivitets- och klubbhus 

Med utgångspunkt av att Borås AIK är en stor aktör på området och att de har behov av nya 
klubblokaler och omklädningsrum är förslaget att skapa ett hus där föreningens behov tillgodoses 
samtidigt som behovet av gemensamhetsytor och samlingslokal för allmänheten tillgodoses. 
Aktivitetshuset ska utformas för att kunna fungera som ett nav för aktörer, såsom idéburna verk-
samheter, som vill verka för att tillgodose olika behov i området. 
En flexibel samlingslokal i huset skulle kunna utnyttjas till större arrangemang, men också fun-
gera som en ”hall” för aktiviteter som exempelvis dans, gymnastik och e-sport. 
En cafédel behövs som en gemensam knutpunkt i huset och genom att bygga ett större kök 
skapas möjligheten att kunna laga mat tillsammans och umgås. Ett intresse som finns hos många 
grupper i närområdet och som förhoppningsvis gör att fler vuxna också vistas i området.  

Huset föreslås därmed fylla behovet av: 
- kansli för Borås AIK och några andra viktiga aktörer på området 
- flexibla mötesrum och aktivitetsrum 
- omklädningsrum för Borås AIK:s verksamhet och för övriga aktörer i området 
- café med tillhörande kök utrustat för större arrangemang inklusive ”värmestuga” 
- flexibel samlingslokal för ca 150 personer, alternativt en fullstor idrottshall 

Placering av ett eventuellt framtida aktivitetshus skulle med fördel ligga mellan Borås AIK:s  
A-plan och idag den befintliga grusytan utanför Bodaskolan. Rätt utformning av huset kan skapas 
med uppsyn åt båda håll och binda ihop det nya idrottsområdet med Bodavallens nuvarande ytor. 

Det finns många mindre idrottslokaler inom en radie på 1 km från Bodavallen (Fjärdinskolans 
idrottsal, Ekarängskolan idrottshall och ”Brottnings/styrkelokal) som nästan uteslutande fylls 
med fotbollsaktiviteter kvällar och helger. Enligt vår analys hänger inte möjligheten att etablera 
fler idrotter på att det är brist på idrottslokaler utan att föreningar inte väljer att lägga aktiviteter i 
området av olika anledningar. En fullstor hall ändrar inte dessa förutsättningar med automatik 
men en modern- och tillgänglig hall skapar förutsättningar och kan öka attraktiviteten för fler 
föreningar/aktörer att verka i området. 
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Även skolan har behov av en större hall. Ett alternativ är att bygga ut den befintliga idrottshallen 
(Bodahallen) inom ramen för skolans verksamhet och ett annat alternativ är att en fullstor 
hall/samlingslokal inkluderas i ett gemensamt allaktivitetshus. 

Delaktighet, inflytande och informationsspridning 

En fortsatt dialog med boende i närområdet är en förutsättning. Genom att göra befolkningen på 
Hässleholmen, Hulta och Brämhult delaktiga kan vi skapa engagemang och mobilisera inför att 
befolkningen ska använda området. Medborgare skulle kunna vara med i olika delar i processen. 
En kommunikationsplan bör utarbetas tillsammans med de boende som visar en tydlig informat-
ion kring vad, varför och när saker och ting kommer hända på Bodavallen. Vi kan också engagera 
personer i närområdet i den fortsatta processen genom exempelvis Trygghetsvandringar och 
Medborgardialoger. 
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Sammanfattning av resultat från tidigare studier och 
dialoger i närområdet. 
När vi har utvecklat förslaget i denna förstudie har vi tagit del av kunskapen från tidigare dialoger 
och undersökningar i området. Nedan följer en sammanfattning av några undersökningar. 

Resultat Tjejers fritidsaktiviteter - ”Unga kommunutvecklare 2016” 

Tjejers fritidsaktiviteter var ett undersökningsområde för Unga kommunutvecklare 2016. Upp-
dragsgivare var Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Frågor ställdes då till flickor i 12-25 års med 
fokus på ungdomar. Hela rapporten ”Unga kommunutvecklare i Borås 2017” finns att hitta på 
boras.se. 

Sammanfattning av resultat kopplat till aktivitetsområde följer nedan. 

- På frågan om vad man saknar i Borås kommer oftast hinderbana upp. 

- Majoriteten av tjejer som går på högstadiet ville ha aktivitetsplatser i närheten av sitt bo-
stadsområde. Flickorna på gymnasiet tycker att det som finns är bra men att det behövs 
förbättringar och uppfräschningar av befintliga utegym och motionsspår. 

- Distans, tid och otrygghet är några anledningar till att man har svårt att utnyttja de aktivi-
tetsplatser som finns. Större anläggningar så som exempelvis Kransmossen ligger avlägset 
och otillgängligt. Kollektivtrafiken upplevs tämligen dålig samt att det är tidskrävande att 
åka kollektivt. 

- Brist på information om vad som finns kom också upp i undersökningen. Barn och unga 
informeras gärna genom skolan. Man föreslår också mer annonsering på offentliga platser 
samt att det ska finnas en karta med olika aktiviteter. Information till föräldrar som har 
stor påverkansmöjlighet och kan uppmuntra sina barn. 

- God belysning och många människor på platsen är viktigt för att tjejer ska känna sig 
trygga. Tjejer känner sig oftast tryggare i sitt bostadsområde. 

- Aktiviteter bara för tjejer. 

- En orsak till att tjejer inte väljer att gå till spontanindrottsplatser är att killarna upplevs ”ta 
över” på platserna. 

Resultat kring enkätundersökningen ”Ungas fritidsutbud i stadsdel 
Öster”, 2016. 

Under maj 2016 genomfördes en enkät i stadsdel Öster kring ungas fritidsutbud i Hulta, Hässle-
holmen, Trandared och Brämhult med omnejd. Enkäten genomfördes individuellt under skoltid i 
årskurs 4-9. Enstaka svar kom också från elever som tillhörde åldersgruppen inom gymnasiet. 
Totalt svarade 495 unga varav 239 killar och 256 tjejer. Svarsfrekvensen var 44%.  

Enkätundersökningen genomfördes som en del inom det pågående och långsiktiga arbetet i 
stadsdelsförvaltning Öster kopplat till Brottsförebyggande rådet (BRÅ), samt nätverksgruppen 
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för barn och unga (skolor, fritidsgårdar, socialtjänst och Polisen) med fokus på 10-13 åringar. 
Enkäten var sedan ett underlag för unga kommunutvecklare, inom uppdraget ”Fritid för alla 2.0”. 
Svaren har under hösten 2016 presenterats- och analyserats av Områdesledning Fritid i stadsdels-
förvaltningen Öster. Resultat och analys som är aktuellt för utredningen kring Bodavallen presen-
teras nedan. Hela resultatet finns i bilaga 4. 
 

 
Resultat 
Generellt framkom att det finns en stor andel föreningsaktiva, främst inom idrott i områdena. 
Andelen tjejer som är föreningsaktiva inom idrott är lägre i alla områdena. Störst skillnader finns 
på områdena Hulta och Hässleholmen. 
 
Kulturaktiviteter (främst dans och musik) är populära hos många, vilket även bekräftas i hur fri-
tidsgårdarnas lokaler används. Det är betydligt fler tjejer än killar i Hulta och Hässleholmen som 
uppger att de håller på med musik, film, dans och teater.  
 
Intresset för E-sport är på stark frammarsch, men skillnader mellan killar och tjejer är stor. Be-
tydligt fler killar håller på med E-sport (data och tv-spel). 
 
Det finns stora likheter, på alla områden, gällande vad killar och tjejer lyft fram som ”roligast att 
göra på fritiden”. De som nämns av flest tillfrågade är att vara med kompisar, spela fotboll, lyssna 
på musik, dans, spela tv- och dataspel och gymnastik. 
 
Enligt stadsdel Östers analys av frågan ”vad saknar du inom ditt närområde” är det förvånansvärt 
höga siffror kring fysiska aktiviteter från främst tjejer. Sammanfattat så efterfrågas (på Brämhult, 
Hulta och Hässleholmen) utöver fotboll, fler och större lekplatser, hinderbanor, klättring och 
utegym, trygghet i området och mer belysning. 
 
Slutligen så bekräftar undersökningen att mycket av det som efterfrågas från både killar och tjejer, 
finns redan på till exempel fritidsgårdarna. Marknadsföringen behöver således bli bättre och även 
anpassas ytterligare till de forum där de unga befinner sig på, främst sociala medier. 
 
 
Unga kommunutvecklare - Fritidsaktiviteter i stadsdel Öster 
 
Utöver enkätundersökningen på Öster genomförde ”Unga kommunutvecklare” en kartläggning 
om ungas fritidsaktiviteter under sommaren 2016, vilket bland annat innebar fördjupade inter-
vjuer med ungdomar från Brämhult, Hulta och Hässleholmen om deras behov av fritidsaktivite-
ter. Hela rapporten ”Unga kommunutvecklare i Borås 2017” finns att hitta på boras.se. 
 
Nedan följer en sammanfattning av följande önskemål och tankar som då lyftes fram. 
 

- Planer/områden för flera olika idrotter till exempel basket och utegym 
- Ny- och större klubbstuga för Borås AIK 
- Andra former av material för konstgräs (mindre gummi) 
- Fler- och större inomhushallar för fotboll 
- Lokaler för dans (träning och uppvisning) 
- Lokaler att spontant kunna träffas/samlas i 
- Badhus/simbassäng 
- Belysning (bättre än den som finns idag) 
- Miljön runt omkring genom att skapa en ”grönare miljö” med fler träd och buskar samt bra 
sittplatser 
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- Fler planer med naturgräs 
- Aktivt område där det erbjuds blandade aktiviteter för olika åldrar (både spontana och ledar-
ledda) 
- Använda området vid större arrangemang, t ex ”Hässlefesten och Hultadagen” 
- Aktivitetsplats för alla: en väl fungerande ”mötesplats” för alla generationer 
 
 
Synpunkter från aktörer och barn och unga i området 
 
För att vi i arbetsgruppen skulle få en tydligare uppfattning av behov och önskemål från befolk-
ningen har vi haft en dialog med aktörer och unga från de närliggande områdena. Utgångpunkten 
har varit att vi ser att Bodavallen har stora grusytor som inte längre används och som skulle 
kunna omvandlas till ett mångsidigt idrottsområde som skapar möjligheter för fler att idrotta på i 
närområdet och från andra områden i Borås Stad.  
 
Frågor har ställts kring vad man saknar i närområdet, hur behovet ser ut i närområdet kring idrott 
och annat och vad som skulle få olika målgrupper såsom barn, unga, vuxna, äldre, föräldrar, 
flickor och kvinnor att komma till området. 
 
Med utgångspunkt av att staden har brist på isyta och att det vid flera tillfällen motionerats om 
detta i Borås Stad har vi också initierat en dialog kring isyta på Bodavallen när vi träffat aktörer 
och ungdomar. Vi har också från stadens sida förmedlat att vi gärna ser ett samarbete med aktö-
rer i närområdet kring att bemanna och skapa möjligheter för barn och unga att röra på sig och 
vara i området. 
 
Då det parallellt gavs möjlighet att söka medel för utomhusmiljöer från Boverket tog vi efter 
cirka tre fjärdedelar av utredningstiden fram ett visionsförslag kring Bodavallen med utgångs-
punkt av de åsikter som då hittills kommit in. Denna bild visades och användes som ett diskuss-
ionsmaterial bland de aktörer som vi pratade med efter att ansökan till Boverket lämnats in. 
 
Se vilka aktörer vi har pratat med i bilaga 5. 
 
Överlag är alla väldigt positiva till att utveckla området och ser att det finns ett stort behov och 
efterfrågan. Det finns en övertygelse om att området kommer att mottas mycket positivt och 
användas om det upplevs tryggt. 
 
I det stora hela är man också överens om vad man önskar i området. Därmed har vi valt att redo-
visa resultaten som en helhet utifrån aktiviteter istället för indelat per målgrupp eller aktör nedan. 
De gånger synpunkter skiljer sig åt har vi valt att belysa detta.  
 
Rörelse på området i framtiden 
Det beskrivs finnas ett stort intresse och behov av att barn och unga men även vuxna ska kunna 
utöva fler idrotts- och kulturaktiviteter inom området. Många barn och unga på framförallt Häss-
leholmen och Hulta har inte möjligheten att ta sig till hallar i andra delar av staden. En massa 
olika idrotter kommer upp på förslag, men det som de flesta nämner och tror på i området är 
fotboll, dans, gymnastik och kampsport. Handboll och innebandy nämns också av några. 
 
Fotboll 
Fotbollsintresset är väldigt stort i närliggande områden och fotbollsföreningarna Borås AIK, 
Brämhults IK och Mariedals IK (på området Trandared) har en aktiv barn- och ungdomsverk-
samhet. Ändå önskas ännu mer fotbollsmöjligheter av många. Fler mindre konstgräsytor för 
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spontanidrott efterfrågas, då de befintliga i bostadsområdena inte alltid räcker till. Sett ur ett jäm-
ställdhetsperspektiv når fotbollen både flickor och pojkar, men pojkar är överrepresenterade 
framförallt i Borås AIK. 
Vidare är Futsal (inomhusfotboll) växande i Borås AIK och den befintliga idrottshallen upplevs 
vara för liten. Laget som ligger i Allsvenskan har ett behov av en större idrotts-/futsalhall för att 
på så sätt kunna skapa förutsättningar och utveckla möjligheten för yngre generationer att bli mer 
delaktiga. Även Brämhults IK är intresserad av att utveckla verksamheten med Futsal om det 
skulle skapas de möjligheterna i området. 
Så som tidigare nämnts är Borås AIK också i stort behov av upprustning eller nya föreningsloka-
ler, då deras befintliga klubbstuga är kraftigt mögelskadad. 
 
Dans 
Många vittnar om att dans är ett etablerat intresse hos framförallt flickor i områdena Hässlehol-
men och Hulta. I dialoger med ungdomar på Bodaskolan säger både flickor och pojkar att de är 
intresserade av dans. Även i studien kring barn och ungas fritidsaktiviteter i 10-12 årsåldern be-
kräftas detta. 
Flera andra aktörer bekräftar också att deras flickor är intresserade av dans och att folkmusiken 
också är stor bland flera grupper med utländsk bakgrund i området. 
 
Hinderbana 
Hinderbana nämns också som ett önskemål av flertalet av de aktörer vi pratat med och intresset 
verkar vara stort bland både pojkar och flickor. Det som lyfts fram är att det är bra om den har 
olika svårighetsgrader så att den blir tillgänglig för olika åldrar. Kransmossen ses som ett positivt 
exempel. Behovet av en anläggning för Parkour nämns också av bland annat Bodaskolan. 
 
Lekplats 
Lekplats/aktivitetsplatser för mindre barn anses också viktiga. Många i området har flera barn 
med ett stort åldersspann och genom att det finns aktiviteter för alla åldrar ökar även vuxnas möj-
lighet att vara på området. Många vuxna på området ses vidare som en nyckelfaktor för att skapa 
trygghet i området.  
 
Gymnastik 
Gymnastik kom i många samtal upp som något som framförallt kvinnor önskar. Gymnastik lyfts 
som en aktivitet som lockar flickor.  
 
Skatepark/klättervägg 
Upplevelsen är att många skejtar i området, så många tror på skatemöjligheter.  
 
Kulturaktiviteter 
Kulturaktiviteter sägs av nästan samtliga aktörer vara populärt och etablerat på området.  
Det pågår en dialog om utbyggnad av ”centrumhuset” på Hässletorg och planen är i så fall att 
Kulturskolan skulle kunna lokalisera sig lokalt i området utöver de centrala lokaler de har.  
Tanken är i så fall att de nybyggda lokalerna ska anpassas för dans, cirkus, blås och stråk samt 
körverksamhet. Kulturskolan ser dock behovet av en större lokal för framträdande inom närom-
rådet och en aula/samlingssal på Bodaskolan skulle vara användbar även för dem. 
 
Gemensamhetsytor på området 
Ur ett vuxenperspektiv finns ett behov av större gemensamhetsytor där man kan umgås. Fram-
förallt efterfrågas en större inomhuslokal, men även utomhusytor som skulle kunna vara anpas-
sade för att främja möten.  
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Många beskriver att ett gemensamt caféutrymme skulle kunna vara en del i ett allaktivitetshus. 
Gemensamhetytor skulle enligt många kunna locka fler vuxna, vilket skulle främja tryggheten på 
området. Konkreta förslag är gemensamma matlagningsutrymmen, fika, picknick och grillmöjlig-
heter, medborgarservice och bastumöjligheter.  
Flera aktörer uttrycker bristen på stora lokaler på områdena. Åsikterna kring hur stor en sam-
lingslokal behöver vara varierar, men någonstans mellan 150-300 personer tror man att en lokal 
behöver kunna inrymma.  
 
Badhus 
Badhus är det som står absolut högst på listan för vad man önskar på Bodavallen utöver fotbol-
len. Utomhusbad ses som ett alternativ om det inte är möjligt med badhus.  
Framförallt finns det en efterfrågan av bad från kvinnor och barn. Flera aktörer uppger att det 
behöver finnas möjlighet för kvinnor att kunna bada utan män. Många kvinnor med annan bak-
grund än svensk vill inte bada med andra män och vissa får inte enligt sin religiösa tro.  
Många vittnar om att simkunnigheten, som också statistiken fastslår, är dålig i området bland 
både barn och vuxna, vilket skulle kunna förändras med ett bad. Sommarsimskola föreslogs om 
det skulle bli aktuellt med utomhusbad. 
Då simkunnigheten är låg i området och då det krävs simkunnighet för att få godkänt betyg i 
idrott så ser även Bodaskolan behovet av ett badhus.  
 
Klubbstuga för Borås AIK, idrottshall, samlingsplats = Allaktivitetshus 
Borås AIK har idag ett stort behov av ny klubbstuga, då den befintliga är kraftigt mögelskadad. 
Det i kombination med att de idag har många barn och ungdomar som ”hänger” där även när de 
inte spelar fotboll gör att de gärna ser att klubbstugan blir en del i ett större sammanhang. Ett 
allaktivitetshus där föreningar och aktörer såsom exempelvis fritidsgårdar samverkar skulle möj-
liggöra flera olika aktiviteter för barn och ungdomar i området.  
Drömmen om ett allaktivitetshus finns hos samtliga aktörer vi pratat med. En kombination av en 
fullstor, multifunktionell och flexibel idrottshall som kan användas till många olika idrotter och 
göra om till en större samlingslokal. Bodaskolan uppger att de saknar aula och även Ekarängsko-
lan säger att det finns brist på stora samlingsutrymmen. Muslimska föreningen Al Raman behöver 
ett ställe för sin fredagsbön.  
En fullstor hall hade möjliggjort att barn och unga skulle kunna erbjudas fler idrotter än fotboll i 
området. Utöver futsal, nämns innebandy, handboll och basket bland de aktörer som vi pratar 
med. 
 
Isyta 
Synpunkterna om en konstfrusen isyta på området varierar lite. Flera, bland annat boende i om-
rådet, har beskrivit det som positivt när grusytan utanför skolan tidigare år har spolats och man 
har kunnat åka skridskor.  
Många tycker dock att isytan kan begränsas i storlek med hänsyn till att man önskar flera saker på 
området, såsom allaktivitetshus och bad. Enligt dialogen med ungdomarna på Bodaskolan finns 
det ett stort intresse för isyta, både bland flickor och pojkar. Bodaskolan är den aktör som är 
minst intresserad utifrån att skridskor inte är en stor del i kunskapsmålen och att de ser större 
behov av annat såsom badhus, större idrottshall/samlingshall och andra idrottsmöjligheter på 
området.  
Skulle det bli aktuellt med isyta finns det dock en stor enighet i att det måste finnas möjligheter 
att ”låna” skridskor och tillhörande utrustning för att det ska bli tillgängligt för fler. Många har en 
önskan om att ”Fritidsbanken”, som idag redan finns på Norrby och lånar ut idrottsutrustning, 
skulle kunna etablera sig i anslutning till Bodavallen. 
En förhoppning finns om att fler människor från övriga delar av staden skulle ta sig till Bodaval-
len om det fanns isyta med mycket tid för allmänheten, vilket skulle vara positivt ur integrations-
synpunkt och frigöra tid från allmänhetens åkning i Ishallen. 
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Övriga behov bland föreningar i Borås Stad 
Rollerderby som är en sport som enbart utövas av flickor är växande i staden. De har behov av 
fler och bättre träningsmöjligheter än de har idag om de ska kunna utöva och utöka sin verksam-
het. 
 
Borås Hockeyklubb (BHC), Borås Konståkningsklubb (BKK) och Konståkarna Borås är tre ak-
tiva ”isföreningar” som tillsammans sysselsätter ca 525 barn och unga i åldern 6-20 år. BKK har 
också en bandysektion i sin förening. Tillsammans arrangerar de tre föreningarna 3 500 ledar-
ledda aktiviteter varje år, där varje aktivitet består av minst fem ungdomar. De delar på en ishall 
med två isytor. Alla tre föreningar växer och ökar i omfattning. I takt med ökningen har åktiderna 
för allmänheten minskat radikalt. Andelen tillgänglig isyta är mycket begränsad för både förening-
ar och för allmänheten. Bristen på isyta i Borås är en prioriterad åtgärd i Fritids- och folkhälso-
nämndens investeringsbudget 2017. 
 
Trygghet på området 
Det finns idag upplevd otrygghet på området under framförallt kvälls- och nattid. Orsaken är att 
det har hänt flera våldshandlingar i närliggande område och polis samt aktörer i området vittnar 
om kriminell verksamhet såsom droghandel i angränsande skogsområde. 
Alla aktörer vi har pratat med, och framförallt flickor, uppger att fler människor i olika åldrar 
innebär att området kan upplevas tryggare.  
Det finns också en samstämmighet om att området behöver mer och bättre belysning. Flera barn, 
framförallt flickor, vittnar om att de inte vågar gå till området kvällstid och många får heller inte 
lov att gå dit själva för sina föräldrar. 
För att både barn och vuxna ska våga ta sig gående till Bodavallen behöver även vägarna mellan 
närliggande områden och aktivitetsplatsen bra belysning och även förändras på andra sätt. Exem-
pelvis så upplevs ”kullen” (med kyrkklockan) som ligger mellan Hässletorg och Bodaskolan som 
otrygg, då man inte ser inte vad som är på andra sidan förrän man är på toppen. Förslag som 
kommit upp är att man ska ”sänka den” alternativt bygga en lekplats. 
Delar av vägarna från Hulta till området känns på kvällstid mörka och lummiga. Trots ett fint 
elljusspår upplevs skogen väldigt mörk och tät och det finns en önskan från många om den sko-
gen skulle glesas ut. 
 
Organiserad verksamhet och spontanverksamhet för allmänheten  
För att skapa ett tryggt område behöver det också finnas en balans mellan organiserad verksam-
het och möjligheter till spontanaktivitet. Det motverkar att vissa grupper ”tar över” området och 
på så sätt stänger ute andra. 
Forskningen visar också på att ytor för spontanidrott så som exempelvis konstgräs och skateytor 
oftast domineras av pojkar och flickor får inte tillträde. På Hässleholmen vittnas också om att det 
finns äldre ungdomar som dominerar och ”tar över” befintliga aktivitetsområden vilket stänger 
ute de som är yngre. 
Många aktörer tror att det behöver finnas en hel del organiserad verksamhet om alla ska känna att 
de får plats och att det ska bli tryggt. 
Den traditionella ”Parkleken med parkvärdar” eller liknande har nämnts som ett möjligt sätt. 
 
Övriga synpunkter 
Förening Al Raman beskriver vikten av att föreningar i närområdet måste känna att det är ”de-
ras” Bodavallen för det ska kunna skapa engagemang och aktivitet på området.  
Det har också vid flera tillfällen pratats om att det är viktigt att engagera boende i närområdet i en 
eventuellt fortsatt process. 
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AB Bostäder tycker att det är viktigt att även befolkningen utanför närområdet har möjlighet att 
vara med och påverka platsens utformning. Det kan möjligöra att fler vill komma dit och på så 
sätt kan vi öka möjligheterna för integration. 
I flera samtal lyfts frågan om att bygga energismart redan från början, med solpaneler och utnytt-
jande av eventuell överskottsenergi från andra delar av anläggningen. 
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Radie 1 km

Cirka 11.000 invånare i den blåmarkerade cirkeln,
varav 4.000 under 25 år.
Ca 625 är inom åldersspannet 10-13 år. Denna
åldergrupp är prioriterad i kommunen.
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Tänkt yta för
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Aktivitetsplats

Befolkningsiffor och kommunala verksamheter inom en radie på 1 km från 
föreslagna idrottsområde på Bodavallen.
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Ortofoto 2014 över Bodavallen 
 

 

Konstgräsplan 
idag 

Borås AIK 
kansli 

Återvinnings-
central 

Yta för föresla-
gen aktivitets-
plats 

Bodaskolan 

Idrottshall 



Kulle med 
plats för pick-
nick, lek och 
pulkaåkning

Utebad och vattenlek

Utegymstationer och 
ny entré till befintliga  
elljusspår

Hinderbana

Fasta parkourhinder

Skridskobana - vinter
        hela alt. halva ytan

Boda aktivitetsplats
Idéskiss

Säker och trygg
- Glesa ut skogen och ev. utöka elljusspåret genom skogen.  
- Bättre belysning 
- Tryggare gång- och tillfartsvägar.  

Aktivitetshus

Konstgräs - sommar

Roller derby och skate  

- sommar
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hela kommunen 
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SNABBFAKTA 2016 område hela 
kommunen Borås Stad 

Stadskansliet 2016-08-23 

Ref. Monica.lindqvist@boras.se 
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Områdesfakta 23 
Hulta 
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SNABBFAKTA 2016 område 23 

Stadskansliet 2016-08-02 

Ref. Monica.lindqvist@boras.se 
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Källa: Demografen 2015 
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Företagsregister aug 2016 
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Områdesfakta 26 
Hässleholmen 
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SNABBFAKTA 2016 område 26 

Stadskansliet 2016-08-01 

Ref. Monica.lindqvist@boras.se 

7 101 invånare  
Källa: Demografen 2015 
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Enkätundersökning ”Ungas fritid i stadsdel Öster 
 

Resultat från Brämhult, Hulta och Hässleholmen med omnejd, årskurs 4-9 inkl. enstaka svar från åldersgruppen inom gymnasiet.  
Genomfördes individuellt under skoltid i maj 2016, genom det digitala verktyget esMaker. På vissa frågor kunde flera val göras. 
 

Totalt 495 svar varav 239 killar* och 256 tjejer*  (* 9 svar från killar och 3 svar från tjejer i åldersgruppen inom gymnasiet) 
Svarsfrekvens: 44 % (495 av 1114 möjliga svar) 
  
Antal svar Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Totalt 

Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
83 62 14 19 52 84 84 80 11 11 

 
145 

 
33  

 
136 

  
164 

 
22   

 
 
Medlem i förening Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Totalt 

Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
65% 78% 65% 53% 50% 33% 81% 72% 50% 33% 

 
72% 

 
59%  

 
42% 

  
77% 

 
42%   

 
 
Typ av förening Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Idrott 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
92% 80% 89% 50% 92% 61% 88% 72% 92% 70% 

Religiös   4%   4% 0%  0% 15% 14%   2%   8%   0%   0% 
Friluftsliv   2%   7% 0%  0% 15% 21%   7%   8%   0%   0% 
Kultur 13% 13% 0% 50% 15% 21%   3% 26%   0%   0% 
Annat 10% 17% 11% 50%   8% 18% 12% 20%   0% 50% 



Vad gör du  
på fritiden? 

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Kompisar 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 

          
I bostadsområdet 83% 95% 71% 89% 69% 67% 95% 95% 50% 50% 
Annat område   7%   5% 29% 11% 23% 23%   5%   5% 50% 50% 
Gör inte detta 10%   0%   0%   0%   9% 10%   0%   0%   0%   0% 

 
Idrott           
I bostadsområdet 52% 48% 15% 21% 42% 38% 47% 35% 50% 50% 
Annat område 32% 42% 64% 53% 39% 21% 47% 51% 33% 50% 
Gör inte detta 16% 10% 21% 26% 19% 41%   6% 14% 17%   0% 

 
Musik, film, dans, 
teater 

          

I bostadsområdet 31% 29% 22% 68% 40% 59% 35% 32% 33% 62% 
Annat område   8% 25% 14% 21% 10%   6%   8% 23% 17%   0% 
Gör inte detta 61% 46% 64% 11% 50% 35% 57% 45% 50% 38% 

 
Läsa, måla, skriva           
I bostadsområdet 50% 71% 34% 84% 73% 75% 68% 84% 50% 75% 
Annat område   7%   5%   7%   5%   6%   4%   8%   5% 17%   0% 
Gör inte detta 43% 24% 57% 11% 21% 21% 24% 11% 33% 25% 

 
E-sport (data, tv-spel)           
I bostadsområdet 93% 37% 79% 42% 84% 46% 94% 66% 83% 25% 
Annat område   0%   0%   7%   0%   6%   2%   0%   6%   0%   0% 
Gör inte detta   7% 63% 14% 58% 10% 52%   6% 31% 17% 75% 



Vad är roligast att göra på fritiden? 
 
 

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 

 
- Fotboll (26) 
- Kompisar (20) 
- Data/tvspel (15) 
- Musik/ 
  instrument (3) 
- Andra idrotter  
  amer. fotboll (3)     
  simning (3) 
  skate (2) 
  cykling (2) 
  handboll (2) 
  taekwondo (1)  
  orientering (1) 
  parkour (1) 
- Vara på  
  fritidsgården (2) 
- Åka moped (1) 
- Laga mat (1) 
- Cirkus (1) 
 

 
- Kompisar (30) 
- Musik/dans (11) 
- Fotboll (7) 
- Gymnastik (7) 
- Andra idrotter 
  ridning (5) 
  aikido (3) 
  konståkning (2) 
  simning (1) 
  hopprep (1) 
  rugby (1) 
  skytte (1) 
  friidrott (1) 
  innebandy (1) 
  hopprep (1) 
- Måla (2) 
- Teater (1) 
- Läsa (1) 

 
- Fotboll (6) 
- Data/tvspel (5) 
- Kompisar (2) 
- Andra idrotter  
  gym (2) 
  friidrott (1) 
 

 
- Kompisar (7) 
- Dans (4) 
- Fotboll (3) 
- Ridning (2) 
- Data/tvspel (1) 
- Baka (1) 
 
 

 
- Fotboll (21) 
- Data/tvspel (9) 
- Kompisar (5) 
- Musik (3) 
- Andra idrotter  
  simning (2) 
  gym (2) 
  skate(1) 

 
- Kompisar (35) 
- Dans/musik (18) 
- Fotboll (15) 
- Film/tv (11) 
- Data/mobil/ 
  surfplatta (6) 
- Baka/matlag. (6) 
- Pyssla/måla (5) 
- Studera (4) 
- Läsa (2) 
- Andra idrotter 
  cheerleading (2)   
  simning (2) 
  ridning (1) 
  tennis (1) 
  balett (1) 
  cykling (1) 
- Sång (2) 
- Scouterna (1) 
- Teater (1) 
 
 

 
- Fotboll (29) 
- Kompisar (12) 
- Data/tvspel (12) 
- Andra idrotter 
  cykling (7) 
  simning (4) 
  basket (3) 
  parkour (3) 
  pingis (1) 
  badminton (1) 
  ishockey (1) 
  kung-fu (1) 
  studsmatta (1) 
- Läsa/skriva/ 
  måla (2) 

 
- Kompisar (34) 
- Dans/musik (16) 
- Fotboll (13) 
- Ridning (10) 
- Data/mobil/ 
  tvspel (8) 
- Pyssla/måla (7) 
- Sång (7) 
- Andra idrotter 
  basket (4) 
  cheerle./drilln. (4) 
  karate (3) 
  studsmatta (3) 
  konståkning (2) 
  simning (2) 
  tennis (2) 
  klättring (2) 
  judo (1) 
  cykling (1) 
  gymnastik (1) 
  alpint (1) 
  inlines (1) 
  amer. fotboll (1) 
  orientering (1) 
- Film/tv (2) 
- Teater (1)   



Hur ofta besöker 
du en fritidsgård? 

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Aldrig 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
38% 49% 57% 58% 50% 68% 22% 55% 67% 36% 

Någon gång/månad   7% 18% 21% 16% 11%   8% 26% 24% 16% 37% 
Någon gång/vecka 30% 21%   7% 11% 14% 14% 27% 10%   0% 13% 
Flera gånger/vecka 25% 12% 15% 15% 25% 10% 25% 11% 17% 14% 
 
 
 
 
Varför besöker du 
en fritidsgård?  

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Träffa vänner 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
58% 46% 36% 37% 46% 35% 69% 31% 50% 13% 

Träffa vuxna 20%   4%   0%   0%   2%   2%   0%   0%   0% 13% 
Delta i aktiviteter 15%   7%   7%   5% 15%   5% 13% 11%   0% 50% 
Annat   1%   5% 14%   5%   8%   4% 10% 11%   0% 13% 
Besöker inte någon 
fritidsgård 

45% 49% 50% 58% 40% 64% 21% 55% 50% 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 



Varför besöker du 
inte en fritidsgård 
oftare?  

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Svårt att ta sig dit 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
  5%   2%   7%   0% 10% 10% 11% 11% 17% 13% 

Trivs inte där   7%   9%  14% 26% 12% 17% 12% 15% 33% 13% 
Mina vänner går 
inte dit 

24%   31%  29% 21% 21% 26% 18% 29% 17%   0% 

Får inte   1%   3% 14%   5%   6% 13% 11%   8% 17%   0% 
Finns inte de  
aktiviteter som jag  
är intresserad av 

16% 19% 36% 26% 12% 24% 20% 21% 50% 25% 

Annat 35% 31%   7% 16% 16% 19% 18% 26%   0% 63% 
Besöker redan  
fritidsgården ofta 

42% 19% 21% 11% 31% 11% 25%   9% 17%   0% 

 
 
 
 
Tycker du att  
fritidsgårdens  
öppettider är bra?  

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Ja 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
54% 34% 14% 21% 31% 18% 51% 24% 17% 50% 

Nej  4%   9%   7% 26%   8%   8% 10%   3% 17% 25% 
Vet inte 42% 57% 79% 53% 61% 74% 39% 73% 66% 25% 
 
 



Önskemål om öppettider på fritidsgårdarna 
 
 

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 

Stänga senare på 
vardagar och ha 
öppet på helgerna. 
Öppet för åk 4-6 på 
eftermiddagarna. 

Öppet från 14.00 
och ibland senare 
på kvällarna. 

 Mer öppet på 
lör-sön. 
Öppet senare på 
vardagarna. 

Öppet från 15.00  
varje dag, öppet 
på söndagar. 

Öppet från 13.00. Öppet på helgerna 
och öppet från 
14.00 varje dag. 

Öppet 14.00-18.00 
mån-lör. 

 
 
 
 
 
        
Något du saknar i 
ditt närområde 
som du skulle vilja 
göra på din fritid?  

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared Annat 

Ja 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 
29% 32% 36% 21% 27% 35% 35% 41% 17% 50% 

Nej 71% 68% 64% 79% 73% 65% 65% 59% 17% 50% 
 
 
 
 
 
 



Vad saknar du i ditt närområde/fler tankar och idéer? 
 

Brämhult Hulta Hässleholmen Trandared 
Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer Killar Tjejer 

 
- Fler/bättre 
 datorer; fritidsg. (8) 
- Studsmattor/  
  trampolin (5) 
- Fler/bättre  
  fotbollsplan. (3) 
- Streethockey;  
  rink (3) 
- Skatepark (3) 
- Fler/bättre 
  lekplatser; hinder 
  bana (3) 
- Parkour (1) 
- Basket (1) 
- Amer. fotboll (1) 
- Mer akt. på  
  fritidsgården (1) 
- LAN; fler platser/  
  fler tillfällen (1) 
- Serietidningsaffär/  
  antikvariat (1) 

 
- Lekplatser med   
  ”roliga akt.” (3) 
- Utegym (3) 
- Idrottshall/ 
  gymnastik;  
  öppna för alla (3) 
- Crossbana (2) 
- Badhus/simh. (1) 
- Grillplats (1) 
- Ridning/stall (1) 
- Hopp-park/ 
  studsmattor (1) 
- Skatepark (1) 
- Fler datorer;  
  fritidsgården (1) 
- Uteaktiviteter  
  med ledare (1) 
 

 
- Konstgräsplan;  
  Sörmarken (3) 
- Studsmattor (1) 
- Friidrott (1) 
- Fler fotbolls 
  planer (1) 
 
 

 
- Konstgräsplan;  
  Sörmarken (5) 
- Känna trygghet  
  ute i området,  
  belysning (2) 
- Fler gungor (1) 
- Fler rutsch- 
  kanor (1) 
- Fler fotbolls 
  planer (1) 
 
 

 
- Fler/bättre  
  fotbollsplan. (4) 
- Tennis (2) 
- Badminton (2) 
- Utegym (1) 
- Basket (1) 
- Musikrum (1) 
- Mer akt. på  
  fritidsgården (1) 
- Lekplats;  
  linbana (1) 
- Trygghet, lugn  
  och ro i  
  området, fler  
  poliser. (1) 

 
- Fler och större  
  lekplatser;  
  hinderbana,  
  klättring (8) 
- Trygghet, lugn  
  och ro i området,  
  fler poliser,  
  belysning (7) 
- Fler/bättre  
  fotbollsplan. (4) 
- Cykelområde/  
  cykelvägar (2) 
- Akt. för tjejer;  
  fotboll, dans (2) 
- Mer akt. på  
  fritidsgården (2) 
- Teater (2) 
- Dans (1) 
- Tennis (1) 
- Badminton (1) 
- Läger; fritids-  
  gård/kyrkan (1) 

 
- Fler/bättre   
  fotbollsplan. (6) 
- Basketplan; fixa i  
  ordning/ny (4) 
- Fler och större  
  lekplatser (3) 
- Streethockey;  
  rink (2) 
- Fler övergång- 
  ställen och  
  papperskorgar (2) 
- Frisbeegolf (1) 
- Amer. fotboll (1) 
- Badhus/simh. (1) 
- Actionpark (1) 
- Paintballarena (1) 
- Skatepark (1) 
- Parkour (1) 
- Studsmattor (1) 
- Teknikbana  
  MTB (1) 
- Skolgård; mer  
  aktiviteter (1) 
- LAN; data- 
  /spelhus (1) 

 
- Fler och större  
  lekplatser; hinder- 
  bana, linbana (14) 
- Ridning; stall/ 
  4H-gård (9) 
- Fler fotb.planer (6) 
- Dans/sång (4) 
- Tennisplan (3) 
- Basketplan (2) 
- Cykelvägar (2) 
- Utegym (2) 
- Öppen idr.hall (2) 
- Ute-akt./tävl. (2) 
- Amer. fotboll (2) 
- Inlines/skate (1) 
- Badhus/simh. (1) 
- Skidor (1) 
- Studsmattor/  
  trampolin (1) 
- Mer akt. på  
  fritidsgården (1) 

 



Information 
Enkätundersökningen genomfördes som en del inom det pågående- och långsiktiga arbetet i stadsdelsförvaltningen Öster kopplat till: 
- Brottsförebyggande rådet (Brå) Öster, nätverksgrupp barn och unga (Skolor, Fritidsgårdar, IFO, Polisen) 
- Prioriterat utvecklingsarbete ”Fokus 10-13”, initierat av Borås Stad och Polisen i samverkan med bostadsbolag, föreningar, samfund m.fl. 
- Aktuella mål inom verksamheten Fritid 
- Unga kommunutvecklare, inom uppdraget ”Fritid för alla 2.0” 
 
En avgränsning gjordes till berörda bostads-/upptagningsområden på grund av ovan nämnda kopplingar samt att det under 2015 genomfördes en 
liknande undersökning inom området ”Dalsjöfors med omnejd”. 
 
 
Presentation och analys av resultatet 
Svaren har under hösten 2016 presenterats- och analyserats av Områdesledning Fritid i stadsdelsförvaltningen Öster (Områdeschef, Enhetschefer  
fritidsgårdar, Verksamhetsutvecklare, Folkhälsosamordnare och Områdessamordnare). Följande delar har där valt att lyftas fram: 
 

- Generellt stor andel föreningsaktiva, främst inom idrott. Intressanta skillnader mellan killar och tjejer på vissa områden, vad beror det på?  
  Kan/behöver vissa föreningar även erbjuda en annan typ av verksamhet eller på ett anpassat sätt som attraherar fler? 
- Kulturaktiviteter (främst dans och musik) bekräftas som populära hos många, vilket även märks av genom hur fritidsgårdarnas lokaler används. 
  Positivt med befintliga ”Kulturskolefilialer” på Hulta och Hässleholmen, önskvärt att dessa utvecklas ytterligare. 
- Stort intresse för ”E-sport”, men även stora skillnader mellan killar och tjejer. Bekräftas och märks tydligt inom berörda fritidsgårdars nuvarande  
  verksamhet, som även har anpassats utifrån växande intresse (både material/utrustning och aktiviteter).  
- Noterbart och intressanta likheter, på alla områden, gällande vad killar och tjejer lyft fram som ”roligast att göra på fritiden”. Troligen bekräftar detta  
  att de ungas intressen är mer likartade än vad vi själva tror ibland, oavsett var de bor någonstans. 
- Procentsiffrorna gällande ”hur ofta de unga besöker en fritidsgård” kan uppfattas för utomstående som relativt låga. Dessa bör sättas i förhållande till  
  antalet unga som faktiskt bor i respektive område, vilket då resulterar att antalet ungdomar det handlar om istället är ganska många.  
- Antalet som ”aldrig besöker en fritidsgård” är en viktig parameter att arbeta vidare med och förbättra. Resultatet från de övriga svarsalternativen  
  (”per vecka, månad” etc.) bör däremot slås ihop och ses som en gemensam parameter då de enskilda svaren ofta förändras över kortare tid. 
- Olika tolkningar kring hur de unga uppfattar begreppet ”vuxen” i förhållande till ”personal” (fritidsledare) under frågan ”varför de besöker en fritidsgård”,  
  siffrorna hade troligtvis varit högre vid annan formulering. Att träffa vänner och att delta i aktiviteter uppfattas som gemensam nämnare. 



- Generellt önskemål om utökade öppettider på fritidsgårdarna, främst under helgerna. Är svårt i nuläget att utöka då verksamheternas tillgänglighet  
  redan är hög- och anpassad efter nuvarande resurser. Lokalerna på vissa områden är även uppbokade av annan verksamhet på eftermiddagstid.  
  Dock viktigt att vara lyhörda utifrån de ungas behov och önskemål och försöka komplettera med mer anpassad verksamhet. 
- Förvånansvärt höga siffror kring fysiska aktiviteter, från främst tjejer, inom frågan ”vad saknar du inom ditt närområde”. Mycket av det som efterfrågas,  
  från både killar och tjejer, finns redan på t ex fritidsgårdarna. Marknadsföringen behöver således bli bättre och även anpassas ytterligare till de forum  
  där de unga befinner sig på, främst sociala medier.  
  Fritidsgårdarna behöver även få en ökad kunskap om vilka aktiviteter eller riktade verksamheter som finns runtomkring i Borås Stad för att bättre  
  kunna marknadsföra helhetsutbudet av ungdoms-/fritidsaktiviteter. Kan en gemensam aktivitetskalender (samtliga kommunala verksamheter m.fl.)  
  skapas inom den nya organisationen fr.o.m. 2017? 
 
Resultaten har även skickats ut till samtliga berörda verksamhetsområden samt spridits genom ”Områdesnätverken” (kommunala verksamheter,  
föreningar, samfund m.fl.) på berörda bostads-/upptagningsområden där vissa delar kan användas inom det pågående samverkansarbetet.  
Respektive aktör har även uppmanats att presentera- och analysera berörda delar av resultatet inom sin egen verksamhet/organisation, dessa delar lyfts dock inte fram i detta 
dokument. 
 
 
Utveckling av området vid Bodavallen 
 

Pågående process som drivs under hösten 2016 av Fritids och Folkhälsoförvaltningen. När denna enkätundersökning genomfördes fanns det inte  
möjlighet att ställa någon direkt fråga om detta, men svaren från vissa ovanstående frågor kommer att vägas in i det framtida arbetet. 
 
Utöver detta genomförde ”Unga kommunutvecklare” en kartläggning om ungas fritidsaktiviteter under sommaren 2016 vilket bland annat innebar  
fördjupade intervjuer med ungdomar från Brämhult, Hulta och Hässleholmen.  
 
Sammanfattning av följande önskemål och tankar som då lyftes fram (generellt, ej i prioriterad ordning utefter antal svar):  
 

- Planer/områden för flera olika idrotter, t ex basket och utegym 
- Ny- och större klubbstuga för Borås AIK 
- Andra former av material för konstgräs (mindre gummi) 
- Fler- och större inomhushallar för fotboll 



- Lokaler för dans (träning och uppvisning) 
- Lokaler att spontant kunna träffas-/samlas i 
- Badhus/simbassäng 
- Belysning (bättre än den som finns idag) 
- Miljön runtomkring; skapa en ”grönare miljö” med fler träd och buskar samt bra sittplatser 
- Fler planer med naturgräs 
- Aktivt område där det erbjuds blandade aktiviteter för olika åldrar (både spontana och ledarledda) 
- Använda området vid större arrangemang, t ex ”Hässlefesten och Hultadagen” 
- Aktivitetsplats för alla: en väl fungerande ”mötesplats” för olika generationer 
 
Under september-oktober intervjuades ca 100 elever på Bodaskolan (årskurs 7-9) som då fick möjlighet att lämna egna synpunkter och förslag.  
Sammanställningen av de svaren har därefter redovisats separat. 
 
 
Aktivitetsplatser 
 

Pågående process som påbörjats under 2016 av Fritids och Folkhälsoförvaltningen i syfte att utveckla befintliga aktivitetsplatser i Borås Stad.  
Likt ovan kommer vissa svar att presenteras- och vägas in i detta arbete, från samtliga upptagningsområden.  
 
 
 
 
 

2016-10-26  
Mikael Andersson,  
Verksamhetsutvecklare SDF Öster – Borås Stad 
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Lista över aktörer att prata med i samband med förundersökningen 
av Bodavallen under hösten 2016. 
 
Enskilda möten 
Borås AIK 
Brämhults IK 
Bodaskolan  
Fjärdingskolan 
Ekarängskolan 
Kulturskolan 
Barn och ungdomar på Bodaskolan 
Al-Rahman 
4H gården 
Bodakyrkan 
ISTK Center 
Hässlehus IK 
Kurdiska kulturföreningen 
Shahoo föreningen 
Rädda barnen 
Borås Folkhögskola 
ÖSTK (Bordtennis) 
AB Bostäder  
Stadsvärd Öster  
Vi-kontoret 
Boda familjecentral 
 
Övriga som vi träffade på områdesnätverket, VI-Kontoret 
Hässlehus fritidsgård 
Biblioteket 
AB Bostäder 
Hyresgästföreningen 
PRO/Hässleholmens intresseförening 
Fjärdingskolan 
Odenslunds 4H 
Stadsdelsvärdarna 
Brokyrkan 
Hässleholmens kyrka 
Borås Folkhögskola 
 
Övriga som vi bara träffade på områdesnätverk, HULTA 
Hulta fritidsgård 
Hyresgästföreningen 
Ekarängskolan 
ABF 
Bilal kulturförening 
BRF Hulta Vång 
BRF Ekarängen 
Svenska kyrkan 
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Redovisning av synpunktshantering, januari - 

december 2016 
 

Förslag till beslut 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna redovisning av 
synpunktshanteringen för 2016 och översända den till Kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Under året har det kommit in 39 ärenden som har hanterats av olika enheter inom 
förvaltningen. Anläggningsenheten har fått flest synpunkter, det är också den enhet 
som allmänheten har mest kontakt med. 
 
Bakgrund  
 

En halvering av antalet synpunkter har registrerats i jämförelse med 2015.  
Majoriteten av synpunkterna som kommer in berör anläggningsenheten, vars 
verksamheter många boråsare och besökare kommer i kontakt med. Många av 
frågorna och förslagen, berömmen och klagomålen rör våra spår och leder, 
aktivitetsplatser och utebadplatser. För Borås Arenas del har flera frågor handlat om, 
dels hur vi hanterar granulatet ur miljöhänseende, men också om hur vi ser på frågan 
att lägga naturgräs där.  
 
På våra badanläggningar har synpunkterna handlat om bad- och duschhygien och hur 
vi arbetar med den frågan. Badenheten har under året genomfört en kampanj, på alla 
våra fyra bad, som gick under namnet ”Jag duschar innan bad! – Gör du?” 
Det har också tagits fram material, översatt till sju språk, som illustrerar duschhygien. 
 
Överlag har alla synpunkterna hanterats väl. De klagomål som inkommit har gjort att 
vi har kunnat åtgärda påtalade fel alternativt noterat dem inför framtiden. 
 

Bilagor 
Redovisning av inkomna synpunkter januari-december 2016 
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1 Inledning 

Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för 
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder. 

Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik 
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen 
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt. 

I denna årliga redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter, 
samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier. 

Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i. 

2 Antal inkomna synpunkter Januari – 

December 2016 

Verksamhetsområde Antal Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten 

Anläggningsenheten 26 Spår och leder 

Badenheten 9  

Stab 2  

Föreningsenheten 1  

Folkhälsoenheten 1  

Totalt för förvaltningen 39  

3 Fördelning kommungemensamma kriterier 

3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier 

Verksamhetsmått 
Beröm H2 

2016 
Fråga H2 

2016 
Förslag H2 

2016 
Klagomål 

H2 2016 
Totalt H2 

2016 

Bemötande 0 3 1 3 7 

Fysisk miljö 3 10 5 4 22 

Information 0 2 1 3 6 

Tjänster 0 1 1 1 3 

Totalt 3 16 9 11 39 
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4 Ständiga förbättringar 

5 Avslutade synpunktsärenden 

Totalt antal avslutade ärenden 
Totalt antal ej avslutade 

ärenden 

Totalt antal synpunkter som 
inkom under perioden januari – 

december 2016 

39 0 39 

6 Synpunktsrutinen 

 Status Kommentar 

Förvaltningen har under året 
följt synpunktsrutinen 

Delvis  

7 Vidarebefordrade ärenden 

Antal vidarebefodrade synpunkter till externa organisationer, föreningar 
eller bolag. 

1 
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 Datum 
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Delegationsordning för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 2017 
 

Förslag till beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anta den reviderade delegationsordningen. 
 

 
Sammanfattning  
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden lämnar nämnden rätt för 
förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den 
omfattning som anges i denna delegationsordning. Beslutsfattare träder in i upprättad 
ordning. 
 

Bilagor 
Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
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1. Anvisningar - delegationsordning 
 
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad lämnar nämnden rätt för förtroendemän och tjänstemän att fatta 
beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i denna delegationsordning. Beslutsfattare träder in i upprättad ordning. 
 
I delegationsbestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. När ordföranden är delegat  
inträder vid frånvaro 1:e vice ordföranden som ersättare, vid dennes frånvaro inträder 2:e vice ordförande. 
När ordföranden och vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid frånvaro av Fritids- och folkhälsonämnden utsedda ersättare  
”varvid dock vid beslut en av de ordinarie delegaterna ska vara närvarande”. Vid frånvaro för tjänstemannadelegat inträder närmast överordnad i de 
fall vikarie inte finns. Ställföreträdare har samma beslutsrätt som den företrädde skulle ha haft. 
 
I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning. I denna kolumn kan även förekomma vissa förutsättningar för beslutsrätten. 
 
Gemensamt för alla beslutsfattare är att delegationen endast omfattar det egna ansvarsområdet. 
Samtliga delegationer gäller under förutsättning att författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas. 
 
Frågor av principiell, prejudicerande eller särskilt viktig natur ska underställas Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige liksom yttrande om överklagande av nämndens beslut ska underställas Fritids- och 
folkhälsonämnden. 
 
Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag. 
 
Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande å Fritids- och folhälsonämndens vägnar. Därför måste besluten anmälas vid  
Fritids- och folkhälsonämndens nästkommande sammanträde på ett sätt som anges i delegationsbestämmelserna och anteckning göras i protokollet. 
 
Ärenden som kan hänföras till förvaltnings- och verkställighetsåtgärder ska inte anmälas till Fritids- och folkhälsonämnden. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
2.  Ärendehantering   
 
2.1  Underteckna skrivelser och handlingar för  

  (Attest: se separat rubrik: 3) 
 

 Fritids- och folkhälsonämnden  Ordförande    Kontrasignering av förvaltningschef 
      Vice ordförande (ers.)     
   2:e vice ordförande (ers.) 
 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen Förvaltningschef     Kontrasignering 
          eller dennes ersättare   av respektive enhetschef 

 
       Enhet inom Fritids- och  
 folkhälsoförvaltningen     Verksamhetschef   Kontrasignering av 
         respektive handläggare 

        
 Utkvittera värdepost och  Verksamhetschef: 
 skriva under checkar  - Ekonomi 

   Förvaltningschef 
   Ordförande 

 
 
2.2  Sekretess 
                                  
 Beslut om att vägra lämna ut  Personalsekreterare   Skriftligt beslut med 
 allmän handling        Nämndsekreterare   besvärshänvisning ska utfärdas 

   Förvaltningschef     
   Ordförande 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
2.3  Ersättningsanspråk 

 
 Besluta om ersättningsanspråk  Förvaltningschef   Kopia av beslut   Efter samråd med            

från personal och allmänhet upp  Ordförande        stadens jurister 
till ett basbelopp 

 
 
 Besluta om ersättningskort    Enhetschef 
 vid förlust av årskort Verksamhetschef 
     Förvaltningschef 

       Ordförande 
 
 

2.4 Besvär 
      
 Avvisa för sent inkommen besvärsskrivelse Förvaltningschef     Kopia av beslut 

       Ordförande 
 

2.5 Remissyttrande, enkelt planförfarande   
      

 Avge remissyttrande  Förvaltningschef      Kopia av beslut 
   Ordförande 
 

2.6  Förelägganden 
       
 Åtgärder efter föreläggande från  Enhetschef 
 brandmyndighet, arbetsmiljöinspektion, Verksamhetschef  
 miljöskyddsmyndighet etc.  Förvaltningschef    
     Ordförande 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
3.  Attest  
 
3.1 För kontroll av ekonomiska  Se särskilt beslut   Se attestbestämmelser 
 transaktioner    i FOFN av besluts- och   I enlighet med Revisionens regler för 
     behörighetsattestanter    internkontroll och intern styrning 

    samt ersättare  
            
3.2 Tvåhandsprincipen gäller för     Lista över besluts- och behörighets-
 samtliga fakturor       attestanter upprättas varje räkenskaps-
         år av Ekonomienheten  
 
4.   Avtal 

 
4.1  Leasing 
  
 Beslut om leasingavtal  Kommunstyrelsen Kopia av beslut KF:s beslut 076:1/2007-12-13 

       ”Riktlinjer för penninghantering” 
 Förslag att teckna leasingavtal  Verksamhetschef Kopia av förslag  

   Förvaltningschef 
Ordförande   

            
4.2 Avtal om tjänster/entreprenader  

 med organisationer och föreningar 
 
 Träffa överenskommelser med organisationer Verksamhetschef  Avtal Beslut föregås av samråd med 
 och föreningar om deras medverkan vid skötsel Förvaltningschef   förvaltningschef och MBL- 
 av kommunala anläggningar och besluta om Ordförande    förhandling . Föreningsarrendering
 ekonomisk ersättning för detta.      av anläggning beslutas av FOFN. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
4.3 Arrenden/Hyra  
  
 Avtal om serverings-, försäljnings- och Verksamhetschef Avtal  För enhetschef 
 reklamarrenden Förvaltningschef   avses beslut enligt 
  Ordförande    ”standardavtal” 
      
 
4.4   Försäljning av varor och tjänster, 
  taxor 

 
 Försäljning av varor och tjänster t. ex. Enhetschef  
 artiklar vid baden, Brygghuset, idrotts- Verksamhetschef    
 anläggningar, fritidsgårdar, mötesplatser Förvaltningschef    
   Ordförande 

 
    
 
 Fastställa taxor för uthyrning av diverse Enhetschef: Bad  
 artiklar vid baden   Verksamhetschef: Bad  
     Förvaltningschef  

   Ordförande 
   
 
4.5  Försäljning av utrangerat material 
    
 Besluta om försäljning av utrangerat material Verksamhetschef   Sålt material ska antecknas 
       Förvaltningschef 

Ordförande                            
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
4.6   Anstånd och fordringar 

       
     Medverkar till anstånd med hyresbetal- Budgetansvarig    Beslut skickas till Redovisningsservice 

  ningar, badavgifter och andra fakturerade Ekonomienheten Fof   för verkställande. 
        kostnader.     Förvaltningschef     
    Ordförande  
  
 Hålla inne bidrag till förening för att  Verksamhetschef föreningsenheten  Beslut fattas efter besked från
 täcka skuld till kommunen  Förvaltningschef    Redovisningsservice, KS eller FoF:s
     Ordförande    ekonomienhet. Redovisningsservice 
          verkställer efter fattat beslut. 
 
4.7  Uthyrning av fritidslokaler  
  och idrottsanläggningar 
 
 Besluta om upplåtelse för tillfälliga Enhetschef 
 arrangemang i anläggning/lokal  Verksamhetschef 
 utanför  hyrestaxa   Förvaltningschef 
     Ordförande 

     
     

 
 Teckna långtidskontrakt om upplåtelse Verksamhetschef   Enligt nämndens beslut om 

   Förvaltningschef   om taxor och avgifter 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
4.7  Uthyrning av fritidslokaler och idrottsanläggningar, forts. 
  
 Teckna säsongsvisa kontrakt om fasta Fritidsutvecklare Anläggningsenh.  Enligt nämndens beslut om taxor
 träningstider och arrangemang   Enhetschef    och avgifter 
     Verksamhetschef    

   Förvaltningschef 
   Ordförande 

 Uthyrning av nämndens konferens- Fritidsutvecklare Anläggningsenh.  Enligt nämndens beslut om taxor 
 anläggningar   Enhetschef    och avgifter 
                                     Verksamhetschef 

   Förvaltningschef 
   Ordförande 

 
4.8  Hyresavtal 
 Uthyrning av kommunens fastigheter och Verksamhetschef   S.k. internhyresavtal tecknat av 
 lokaler som förvaltas av FOFN/LFFN Förvaltningschef   LFFN enligt fastställda principer. 

Ordförande    
          

 
      Uppsägning av hyres- och arrendeavtal Verksamhetschef 

 Förvaltningschef     
Ordförande 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
4.9  Föreningsbidrag 
 
 Godkänna ny förening som   Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 

bidragsberättigad   – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
    Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN.  
   Ordförande     

  
  
 Godkänna bidragsberättigade lokaler Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 

  – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
   Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

   Ordförande      
  
 
 Besluta om föreningsbidrag       
 grundade på bidragsbestämmelserna: 

 
 – grundbidrag      Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 

    – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

   Ordförande  
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 

 
4.9  Föreningsbidrag, forts. 
 
 – lokalbidrag    Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 

    – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

   Ordförande     
     

  
 – aktivitetsbidrag ungdomsverksamhet Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 

    – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

   Ordförande     
 
 
– anläggningsbidrag  Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN.   
      – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
      Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
       Ordförande      
 

 
– socialt riktat bidrag, grundat på beslut   Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av  FOFN. 
   av FOFN om vilka föreningar – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
   som ska få bidraget.                         Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
                                                                     Ordförande  
 

 
– driftsbidrag till idrottsanläggningar  Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 
    – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
    Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
    Ordförande  
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 

 
4.9  Föreningsbidrag, forts. 

 
– verksamhetsbidrag   Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. 
    – Föreningsenheten   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
    Förvaltningschef   i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
    Ordförande  
 

 
– bidrag till föreningar som ritar Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 
   Orienteringskartor   – Föreningsenheten   av FOFN. 

  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

 
  

– verksamhetsbidrag:   Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 
   politiska ungdomsföreningar  – Föreningsenheten   av FOFN. 

  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
4.9  Föreningsbidrag, forts. 

 
– arrangörsbidrag    Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 
    – Föreningsenheten   av FOFN. 

  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
 

 
– bidrag till allmänna samlingslokaler Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 
    – Föreningsenheten   av FOFN. 

  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

 
 
– startbidrag   Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 
    – Föreningsenheten   av FOFN. 

  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 
  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

 
 
– bidrag till sociala föreningar och Handläggare:  Förteckning  Enligt bidragsbestämmelser fastställda 

sociala donationsfonder  – Föreningsenheten   av FOFN. 
max. 1 basbelopp  Förvaltningschef   Vid årets slut ska en samlad redovisning 

  Ordförande    i jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
5. Upphandling/inköp 
 
5.1 Upphandling/inköp 
  
 Upphandling av tjänster, material och Budgetansvarig   Enligt budgetansvar och LOU 
  varor inom ramen för driftsanslagen     (Lagen om offentlig upphandling) 
         jfr. ”antagande av anbud respektive    
         ”direktupphandling”        
 
 
 
5.2 Underhållsplaner 
  
 Fastställa reparations- och underhållsplaner Enhetschef  Plan  Förslag till underhållsplan föreläggs 

inom ramen för anvisade anslag.  Verksamhetschef   FOFN senast i december året före
    Förvaltningschef   genomförande 

     Ordförande      
        

 
 Besluta om upphandling av entreprenad Enhetschef    
 varor och tjänster inom underhållsplanens Verksamhetschef 
 anslag. Förvaltningschef 

   Ordförande 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
5.3   Anbud / Anbudsöppning 
 
 Oavsett förväntad kostnad  Enhetschef      Handläggare upprättar LOU
     Verksamhetschef   protokoll. Minst två närvarande 
     Förvaltningschef  
 

Anta anbud om kostnaderna   FOFN  Protokoll FOFN 
överstiger 30 basbelopp    
 
 
Kostnaderna ligger   Presidiet  Handläggare upprättar Vid oenighet hänskjuts 
mellan 15 och 30 basbelopp  (Ordf.,1:e vice ordf.,    protokoll  ärendet till FOFN. 
     2:e vice ordf.) 
 

Kostnaderna ligger   Förvaltningschef Handläggare upprättar 
mellan 8 och 15 basbelopp  Ordförande  protokoll 
 

 

Förväntade kostnader ligger  Verksamhetschef Handläggare upprättar 
         under 8 basbelopp    Förvaltningschef  protokoll 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
5.4 Direktupphandling av varor och tjänster 
  
 För upp till två basbelopp för varor Budgetansvarig   Beloppsgränser enligt Ks beslut 2005. 
         och tre basbelopp för tjänster.      Om ramavtal finns inom Borås Stad 
           ska dessa användas i första hand. 

   
 Särskild dokumentation ska finnas för                     
 direktupphandling överstigande 

         100 000 kr. 
 
 
5.5 Beställningsskrivelse 
  
 Kostnaderna överstiger 15 basbelopp Förvaltningschef   Beställningsskrivelse 
    Ordförande    Efter beslut i FOFN. 
 

 
 Kostnaderna ligger   Förvaltningschef   Beställningsskrivelse 
 mellan 8 och 15 basbelopp  Ordförande   
     
   
 Kostnaderna ligger   Verksamhetschef   Beställningsskrivelse 
 under 8 basbelopp   Förvaltningschef   Se riktlinjer för direktupphandling
     Ordförande    .  
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 

6. Personal 
 
6.1 Personalärenden 
 
 Yttranden till personalmyndighet  Förvaltningschef  
     Ordförande 

 
 

 Fastställa befattningsbeskrivning  Förvaltningschef   Inte att förväxla med  
         arbetsinstruktion 

 
 

 Beslut att inte återbesätta vakanta tjänster Förvaltningschef 
 (Intern vakansprövning). 
 
 
6.2 Anställningar med mera 
 
 Kungöra ledig anställning:      AB 
 
 – Förvaltningschef  Kommunstyrelsen     
  
 – Enhetschefer   Verksamhetschef     
 
 – Övriga befattningar  Enhetschef    I samråd med berörd ledningspersonal och HR. 

         Vid oenighet hänskjuts beslutet till 
           förvaltningschefen. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.2  Anställningar med mera forts. 
  
 Besluta om tillsvidareanställning av     AB 
 personal och vikariat, inte Förvaltningschef  
                   
 – Enhetschefer   Verksamhetschef Förteckning  Vid oenighet hänskjuts beslutet till 
          förvaltningschef. 
      
 – Övriga befattningar  Enhetschef  Förteckning  I samråd med HR-specialist. 

  Verksamhetschef   Vid oenighet hänskjuts beslutet till 
  Förvaltningschef   förvaltningschefen.  

       OBS! Beslut som rör anhörig ska 
       fattas av förvaltningschef eller ordf. 

  
 Anta praktikanter   Enhetschef    Antal platser i samråd  

    Verksamhetschef   med HR-specialist. 
     Förvaltningschef Förteckning 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.3  Förhandlingsärenden 
 
 Allmänt 
 Upplösa anställningsavtal  Förvaltningschef Anmälan till KS I samråd med förhandlingschef 
 - överenskommelse inom allmänna    Förteckning  eller förhandlingssekreterare 
 bestämmelser om uppsägningstid 
    
 Allmänna anställningsvillkor 
 Avvikelse från 8 § arbetstidslagen om Förvaltningschef Anmälan till KS 
 uttag av övertid med högst 200 timmar    Protokoll 
   under ett kalenderår 
                 
 Avvikelse från 10 § arbetstidslagen om Förvaltningschef 

uttag av mertid med högst 200 tim  
under ett kalenderår 

 
  
 Lönebestämmelser 
 Löneinplaceringsbeslut 
 – Ingångslöner enligt direktiv från    HR-specialist  Anmäls inte 
     förhandlingsdelegationen  HR-chef 
      Förvaltningschef  

  
 

 – Vid omräkning av tidigare lönebeslut  HR-specialist  Anmäls inte 
till aktuell sysselsättningsgrad HR-chef 
     Förvaltningschef 

 
 
 Bibehållen lön vid facklig utbildning HR-specialist     Anmäls inte 

     HR-chef 
     Förvaltningschef   
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.4 Lagen om anställningsskydd 
   
 Uppsägning av arbetstagare p.g.a. arbets- Förvaltningschef Skrivelse  LAS   
 brist enligt lagen om anställningsskydd     Gäller inte förvaltningschef 
 
 
 Bereda annat arbete   Enligt ordinarie Förteckning  LAS    
     beslutsordning   I samråd med HR-specialist. 
     för anställning   Vid oenighet hänskjuts ärendet till 
         förvaltningschefen. 
 
 Personliga skäl   Förvaltningschef Protokoll  LAS   
         Upp till tolv månadslöner 
 
 Besked om att tidsbegränsad  Enligt ordinarie   LAS   
 anställning upphör   beslutsordning   I samråd med HR-specialist.. 
     för anställda 
 
 Avsked    Förvaltningschef   LAS   
       
      
 Återanställning vid   Enligt ordinarie Förteckning  LAS   
 företrädesrätt   beslutsordning   I samråd med HR-specialist. 
     för anställning 
 
 
 Underrättelse respektive varsel vid HR-specialist    LAS    
    uppsägning på grund av arbetsbrist HR-chef   
 personliga skäl respektive avsked. Verksamhetschef 
     Förvaltningschef   
     Ordförande 
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Ärende     Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.4 Lagen om anställningsskydd, forts. 
 
 
 Besked till arbetstagare att avgå med HR-specialist    LAS  
 ålders- respektive förtidspension  HR-chef 
     Verksamhetschef   
     Förvaltningschef   
     Ordförande 
 
 
 Beslut att medge minskad arbetstid Verksamhetschef     
 på grund av delpension.  Förvaltningschef 
 
 
 Besluta om anställnings upphörande      AB 
 (uppsägning på egen begäran) 
 
 – ordinarie uppsägningstid    Verksamhetschef   Undersök uppsägningstidens längd  

          Förvaltningschef   i samråd med HR. 
 

 – förkortad uppsägningstid  Förvaltningschef 
    för verksamhetschef  

   
     – för övrig personal       Verksamhetschef 

   Förvaltningschef 
 

 Besluta om skriftlig varning  Verksamhetschef Skrivelse  AB 
   Förvaltningschef   Utarbetas tillsammans med HR. 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.4 Lagen om anställningsskydd forts. 
 
 Besluta om avstängning från  Verksamhetschef Beslutsprotokoll och AB 
 tjänst samt skriftlig erinran   Förvaltningschef skrivelse 
 
 
 Utfärda tjänstgöringsintyg  Löneservice 
  
 Utfärda tjänstgöringsbetyg för:      Underlag för vitsord utarbetas av 

       respektive arbetsledare som kontrasignerar 
 – Förvaltningschef  Ordförande   

 – Verksamhetschef   Förvaltningschef  

 – Enhetschef    Verksamhetschef 

 – Övrig personal   Enhetschef 
     Verksamhetschef 
  
 Besluta om krav på sjukintyg från Verksamhetschef   AB 
 första sjukdag av arbetstagare  Förvaltningschef   Utarbetas tillsammans med HR. 
 
 
6.5 Ledighet  
 
 Bevilja tjänsteledighet utan lön för:     AB 
 – Förvaltningschef  Ordförande    Samråd med HR. 
          Vid ledighet för att prova annat arbete 
 – Verksamhetschef   Förvaltningschef 

 – Enhetschef    Verksamhetschef 
 – Övrig personal   Enhetschef 

   Verksamhetschef 
   Förvaltningschef 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.5 Ledighet, forts. 
  
 Bevilja semester för:       Huvudsemester beslutas efter 
 – Förvaltningschef  Ordförande    riktlinjer som fastställs i AB 
    
 – Verksamhetschef   Förvaltningschef    
  
 – Enhetschef Verksamhetschef 
 
 – Övrig personal Enhetschef  

Verksamhetschef 
     Förvaltningschef 

 
 Besluta att avbryta semester för arbetstagare      AB 
 och bevilja ersättning för ev. omkostnader 
  – Förvaltningschef  Ordförande 
 – Övrig personal   Förvaltningschef 
     Verksamhetschef 
 
 Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring,       
 jourtjänstgöring, beredskap, förskjuten       
 arbetstid och bevilja kompensations-    
 ledighet för: 
 – Förvaltningschef  Ordförande         
 – Verksamhetschef  Förvaltningschef        

 – Enhetshetschef  Verksamhetschef 
  
 – Övrig personal   Enhetschef  
     Verksamhetschef 
     Förvaltningschef 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.5  Ledighet, forts. 
 Bevilja ledighet för enskild angelägenhet      AB 
 med lön för: 
  
 – Förvaltningschef  Ordförande 
    
 – Verksamhetschef    Förvaltningschef 
     
 – Enhetschef     Verksamhetschef 
 
 – Övrig personal   HR-specialist 
     Enhetschef 
     Verksamhetschef 
     Förvaltningschef 
 
 Bevilja ledighet för föräldraledighet,     AB  
  värnpliktstjänstgöring och studieledighet.     Vid studieledighet – samråd med 
          personalsekreterare. 
  – Förvaltningschef  Ordförande 
 
 – Verksamhetschef  Förvaltningschef   
   
 – Enhetschef   Verksamhetschef  
 
 – Övrig personal   HR-specialist 
     Enhetschef 
     Verksamhetschef 
     Förvaltningschef 
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.5  Ledighet, forts. 
 
 Bevilja ledighet för fackligt och politiskt HR-specialist    Lagen om facklig förtroendemans ställning. 
 uppdrag   Enhetschef     HR prövar om ledighet gäller ”rätt” 
     Verksamhetschef   facklig verksamhet och om den är nödvändig 
     Förvaltningschef   och skälig i förhållande till uppdraget. 
          Arbetsledare tillstyrker eller avstyrker utifrån 
         ”… inte medföra betydande hinder för arbetet”. 
 
 Bevilja ledighet för facklig och  HR-specialist    Lagen om facklig förtroendemans ställning. 
 politisk utbildning   Enhetschef     HR prövar om ledighet gäller ”rätt” 
      Verksamhetschef   facklig verksamhet och om den är nödvändig
     Förvaltningschef   och skälig i förhållande till uppdraget. 
         Arbetsledare tillstyrker eller avstyrker 
         utifrån ”… inte medföra betydande hinder 
         för arbetet”.   
 
 Besluta om bibehållna anställningsförmåner HR-specialist          
 vid facklig och politisk ledighet  Enhetschef        
     Verksamhetschef 
     Förvaltningschef      
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Ärende    Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.6  Utbildning, kurser, konferenser, studieresor 
 
 Besluta om deltagande i kurser, konferenser     Alla beslut anmäls skriftligt till 
 och studiedagar för:       HR-specialisten. 
           
          – Förtroendevalda  Presidiet    OBS! Resor inom Norden beslutar förv.chef. 
                     Resor utanför Norden beslutar presidiet. 
 – Förvaltningschef  Presidiet     
  
 – Verksamhetschef  Förvaltningschef   

   
 – Enhetshetschef   Verksamhetschef  
 
 – Övrig personal   Enhetschef      
       Verksamhetschef   

   Förvaltningschef    
       
 
 Studiebidrag   HR-specialist    Efter utlåtande från enhetschef 
      Förvaltningschef 
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Ärende     Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
6.7  Tjänsteresor 
 
 Besluta om tjänsteresor utanför kommunen     OBS! Resor inom Norden beslutar förv.chef 
 som kräver traktamente och/eller rese-     Resor utanför Norden beslutar presidiet. 
 ersättning för: 

 
 – Förvaltningschef  Presidiet 
  
 – Verksamhetschef  Förvaltningschef    
  
 – Enhetschef   Verksamhetschef      
  
 – Övrig personal   Enhetschef                      

   Verksamhetschef    
   Förvaltningschef 
     

        
 Besluta om tillfälliga tillstånd att använda Enhetschef     Kopia av beslut till HR-specialist. 
 egen bil i tjänst Verksamhetschef   Avser bara vid begäran om ersättning. 

Förvaltningschef   
     Ordförande 
 
 
6.8  Betalkort 
 
 Besluta om tillgång till betalkort   KS  Kopia av  Se riktlinjer för kommunens penninghantering 
 och eventuell kreditbegränsning     beslut   
 Ansökan om betalkort  Förvaltningschef 
     Ordförande 
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Ärende     Beslutsfattare Anmäls FOFN Anvisningar 
 
 
6.9 Gåvor och uppvaktningar 

 
 Besluta om gratifikationer till underställd Förvaltningschef   Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser
 personal   Ordförande    
  
 Besluta om uppvaktning av föreningar Verksamhetschef     

    Förvaltningschef 
Ordförande   

 
 
6.10 Övriga personalärenden 
 
 Fastställa arbetsschema  Enhetschef  
      Verksamhetschef 
      Förvaltningschef 
 
 
 Utfärda passerkort och id-kort för tillträde Förvaltningschef 
 till Fritids- och folkhälsoförvaltningens Ordförande 
 anläggningar   
 
    
 Utfärda tillfälliga gästbiljetter  Enhetschef     Avser anläggningar inom  
      Verksamhetschef:   eget ansvarsområdet 
    Förvaltningschef 
      Ordförande 
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Ombyggnad av Daltorpsskolan med tillhörande 

fritidsgård 
 
Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av 
nuvarande fritidsgårdsverksamhet på Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan 
innebära, men bedömer inte att det är avgörande för en eventuell ombyggnad.  

 
Några nya utökade hyreskostnader kan inte Fritids- och folkhälsonämnden inrymma i 
den befintliga budgeten utan att det sker en kompensation i kommande budgetram. 
 

 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att utreda och 
återkomma med en långsiktig utvecklingsplan för fritidsgårdarna som nämnden har 
ansvar för. Planen ska dels innehålla förslag till en långsiktig lösning av 
kombinationstjänster tillsammans med skolan och andra verksamheter, och dels med 
tankar på en ökad samverkan i Överenskommelsens anda. Innan utredningen är klar 
kan inte nämnden binda upp sig för några nya utökade hyreskostnader. 
 

Bakgrund 

I syfte att skapa verksamhetsmässig samverkan mellan skola och fritid och möta 
Daltorpskolans behov av att frigöra lokaler i samband med ett växande elevantal, samt 
att minska förvaltningens långsiktiga lokalkostnader, påbörjades under 2014 ett arbete 
inom stadsdelsförvaltningen Väster.  
 
Detta resulterade i att Stadsdelsnämnden Väster 2015-04-29 beslutade att uppdra åt 
Lokalförsörjningsnämnden att projektera för en eventuell förflyttning av fritidsgården i 
Götaområdet till Daltorpskolan, samt skolbibliotekets flytt till gamla idrottshallen. 
Dessutom fick förvaltningen i uppdrag att utarbeta förslag till lokallösningar som ger 
bättre lokalutnyttjande och möjliggör verksamhetsamverkan. 
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Förvaltningens övervägande 

Daltorpskolans elevantal har under de senaste åren ökat, vilket gör det nödvändigt att 
ur ett skolperspektiv se över lokalanvändningen. Detta samtidigt som det utrymme 
som i dag används som elevcafeteria och uppehållsrum går att göra mer attraktivt och 
ändamålsenligt. Förvaltningens uppfattning är att det framtagna förslaget avseende 
cafeteria ”upphållsrumsverksamhet” motsvarar de önskemål som kan ställas. 
 
Bedömningen är också att förslagets lokallösningar tillgodoser de behov som finns om 
det blir aktuellt att bedriva fritidsgårdsverksamhet i lokalerna under kvällstid.  

 
Förvaltningen ser positivt på de samverkansmöjligheter en flytt av nuvarande 
fritidsgårdsverksamhet på Varbergsvägen 38 till Daltorpskolan kan innebära, men 
bedömer inte att det är avgörande för en eventuell ombyggnad.  Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen menar att frågor om samverkan avseende personal under 
skoltid- fritid, praktiska rutiner för samnyttjande och den procentuella fördelning av 
hyreskostnaderna är frågor som måste klargöras innan en flytt kan bli möjlig. 
 
Det pågår också en intern översyn inom förvaltningen gällande hur 
fritidsgårdsenheternas lokalisering, bemanning och öppettider ska se ut framöver. Om 
en samlokalisering av verksamheterna ska ske bör alltså samverkansformerna mellan 
grundskoleförvaltningen och fritids- och folkhälsoförvaltningen klargöras och 
nämndens ambitionsnivå gällande antalet enheter belysas.   
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   Lokalförsörjningsnämnden 
   Grundskolenämnden 
   Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
 

Projekteringsframställan för ombyggnad av 
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora 
Tvärgränd 1, Kv Vallmon, 504 33 Borås 
 
Lokalförsörjningsnämnden föreslår den 13 december 2016 att Kommunstyrelsen 
beslutar, under förutsättning att Stadsdelsnämnden Väster godkänner projekterings-
framställan, godkänna projekteringsframställan avseende ombyggnad av Daltorpsko-
lan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, Borås. Investeringsutgiften be-
räknas till 13 400 000 kr. 
 
Investeringsutgiften finns med i Kommunfullmäktiges investeringsbudget 2017. 
 
Ombyggnaden utförs för att kunna gå ur en hyrd fastighet och samtidigt få en högre 
nyttjandegrad på befintlig skola. Elevantalet ökar och denna ombyggnad ger möjlighet 
till ytterligare klassrum. 
 
Kommunstyrelsen har den 30 januari 2017 beslutat att Lokalförsörjningsnämnden, 
under förutsättning att Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden god-
känner projekteringsframställan, får i uppdrag att projektera för en ombyggnad av 
Daltorpskolan g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1, Kv Vallmon, Borås 
 
 
 
 
KOMMUNSTYRELSEN 
 
 
 
Malin Carlsson 
Kommunalråd 
   Magnus Widén 
   Ekonomichef 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen anlägger två nya 

motions- och rekreationsområden; Gässlösa samt 

Kolbränningen/Hestra 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att anlägga två nya motions- och 
rekreationsområden: Gässlösa samt Kolbränningen/Hestra och översänder beslutet till 
Kommunstyrelsen. 
 

Sammanfattning 

I led med framtagen Spår- och lederutredning med tillhörande plan, tagen i Fritids- 
och Folkhälsonämnden samt Tekniska nämnden maj 2016, avser Fritids- och 
Folkhälsoförvaltningen att skapa ytterligare två motions- och rekreationsområden.  
 
Spår- och lederutredningen med tillhörande plan har fokuserat på ett nära friluftsliv - 
”Friluftsliv för alla” och bygger dels på forskning om hur nära man bör ha till ett 
ordnat motions-, frilufts- och rekreationsområde. Utredningen har också lutat sig emot 
Borås stads välfärdsbokslut och en önskan om att uppmuntra till fysisk aktivitet i 
samhället.  
 
Utredningen visade på flera ”vita områden” inom Borås stad vad gäller förekomsten 
av ett ordnat tränings- och friluftsliv i form av motionsspår och vandringsleder, 
framför allt väster och söder om Borås. 
 
De närmsta åren (2017 och 2018) kommer förvaltningen att påbörja skapandet av 
Kolbränningens motions- och rekreationsområde samt Gässlösa motions- och 
rekreationsområde. Respektive område skall innehålla både elljusspår och 
vandringsleder och därutöver ytterligare aktivitetsanläggningar som till exempel 
hinderbana, utegym, pulkabacke, isbana med mera. Finns möjlighet ska också någon 
form av aktivitetsled anläggas, såsom moutainbike, cykel- eller ridled.  
 
En eller flera friluftsgårdar/föreningsgårdar finns inom varje område, dessa gårdar är 
också lämpliga som entréområden. 
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Samtliga befintliga och nya motions- och rekreationsområden kommer att innehålla 
både kommunala och föreningsägda objekt. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att ansvara för de kommunala objekten och verksamheterna och dessa kan 
drivas i antingen kommunal regi eller genom föreningsdrift.  
 

Bakgrund 

I led med framtagen Spår- och lederutredning med tillhörande plan, tagen i Fritids- 
och Folkhälsonämnden samt Tekniska nämnden maj 2016, avser Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen att skapa ytterligare två motions- och rekreationsområden. 
Även de befintliga områdena vid Kransmossen, Kypegården samt området vid 
Skidstadion/Ymergården kommer framledes att benämnas motions- och 
rekreationsområden. 
 

Förvaltningens övervägande 

Spår- och lederutredningen med tillhörande plan har fokuserat på ett nära friluftsliv - 
”Friluftsliv för alla” och bygger dels på forskning om hur nära man bör ha till ett 
ordnat frilufts- och rekreationsområde med hänsyn till både faktiska och mentala 
barriärer. Forskningen visar bland annat att 300 meter är det avstånd människor är 
beredda att gå till ett grönområde, utan trafikerade vägar eller barriärer, för att det ska 
användas ofta. Det skall ligga nära bostaden eller arbetet och det skall gå att ta sig dit 
till fots. 
 
Utredningen har också lutat sig emot Borås Stads välfärdsbokslut och en önskan om 
att uppmuntra till fysisk aktivitet i samhället. Här fyller friluftsliv och rekreation en stor 
funktion för både barn och vuxna, i form av en fritidssysselsättning som är gratis och 
som kan utnyttjas av de allra flesta. 
 
Utredningen visade på flera ”vita områden” inom Borås stad vad gäller förekomsten 
av ett ordnat tränings- och friluftsliv i form av motionsspår och vandringsleder, 
framför allt väster och söder om Borås. Prioriteringsordningen sattes sedan utefter hur 
många som bor i närheten av respektive planerat frilufts- och rekreationsområde.  
 
De närmsta åren (2017 och 2018) kommer förvaltningen att påbörja skapandet av 
Kolbränningens motions- och rekreationsområde samt Gässlösa motions- och 
rekreationsområde. I utredningen Aktivitetsplatser, tagen i Fritids- och 
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folkhälsonämnden januari 2017, pekas området Kolbränningen/Hestra tillsammans 
med Lundaskog dessutom ut som ett område som saknar aktivitetsplatser.  
 
Respektive område skall innehålla både elljusspår och vandringsleder och därutöver 
ytterligare aktivitetsanläggningar som till exempel hinderbana, utegym, pulkabacke, 
isbana med mera. Finns möjlighet ska också någon form av aktivitetsled anläggas, 
såsom moutainbike, cykel- eller ridled. Varje område ska också utrustas med 
mötesplatser i form av grillplatser och picknickbord. Tillgänglighet till de olika 
anläggningarna/aktiviteterna skall prioriteras. 
 
En eller flera friluftsgårdar/föreningsgårdar finns inom varje område, dessa gårdar är 
också lämpliga som entréområden. Lämpligt är dock om det finns flera entréer till 
varje område. 
 
I varje område skall det finnas tydliga informationstavlor. Det skall också skyltas till 
respektive frilufts- och rekreationsområde från närbelägna bostadsområden, både för 
de som kommer till fots och för de som kommer med hjälp av andra transportmedel. 
Skyltning mellan de olika motions- och rekreationsområdena skall också uppföras.  
 
Samtliga befintliga och nya motions- och rekreationsområden kommer att innehålla 
både kommunala och föreningsägda objekt. Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
kommer att ansvara för de kommunala objekten och verksamheterna och dessa kan 
drivas i antingen kommunal regi eller genom föreningsdrift.  
 
Parkmark och produktionsskog i respektive område sköts fortsatt av Tekniska 
förvaltningen. 
 
Anläggning av nya objekt i respektive område kommer att föregås av samtal och dialog 
med både föreningar och allmänhet. 
 
Då någon förteckning över befintliga motions- och rekreationsområden inte finns, 
visas även de befintliga områdena i bifogade översiktskartor, nämligen Kransmossen 
och Kypegårdens motions- och rekreationsområden samt Skidstadion/Ymergårdens 
motions- och rekreationsområde. 
 

Översändes 

Beslutet översändes till Tekniska nämnden, Samhällsbyggnadsnämnden och Miljö- och 
konsumentnämnden för kännedom. 
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 Datum 

2017-02-06 
Diarienummer 

2017/FF0027  081 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
Anna Karlsson, 0768 – 88 56 59 
 
 

  

 

 
 

 

Bilagor 

Översiktskartor över samtliga motions- och rekreationsområden. 



       Bilaga 1 
 Gässlösa motions- och rekreationsområde 

 

   
 Kolbränningen/Hestra motions- och rekreationsområde 



 

  
  Kransmossens motions- och rekreationsområde 



 
 

 
  Kypegårdens motions- och rekreationsområde 



 

   



  Skidstadion/Ymergårdens motions- och rekreationsom-
råde 
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 Datum 

2017-02-16 
Diarienummer 

2017/FF0026  808 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 

 
 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap - Framtid Tillsammans 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på initiativet från IF Elfsborg och den 
samverkan som är föreslagen med Arbetslivsnämnden, Grundskolenämnden och 
Fritids- och folkhälsonämnden. 
 

Sammanfattning 

Framtid tillsammans syftar till att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och 
ungdomar som befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap, verksamheten ska främst 
bedrivas i områden som definieras tillsammans med staden. Syftet är att få in fler 
ungdomar i olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För 
samverkande föreningar kan detta på sikt betyda fler medlemmar. 
 
Framtid tillsammans avser att komplettera skolan både på och efter skoltid, genom 
”fler vuxna på skolgården”, rastaktiviteter, skapa en tryggare skolmiljö utanför 
klassrummet. 
 
Framtid tillsammans samarbetar med fritidsgårdar, samfund, föreningar och 
organisationer, som vill samverka till att hjälpa barn och ungdomar in i gemenskapen. 
 

Bakgrund 

IF Elfsborg är en ideell förening och den största elitföreningen i Borås. IF Elfsborg 
har en genuin styrka i att skapa kontakter med olika samhällsaktörer, vilka i sitt slag har 
många olika kompetenser som kan tillföra arbetet en stor nytta. 
 

Tidsperiod och eventuell förlängning 

Period för partnerskapet 
2017-01-01 till och med 2019-12-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning, då 
denna tidsperiod är slut. 
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 Datum 

2017-02-16 
Diarienummer 

2017/FF0026  808 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 

 
 

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas nio månader innan överenskommelsen upphör. 
 

Förvaltningens övervägande 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen anser att projektet är vällovligt och att IF Elfsborg 
tar ett stort socialt ansvar. Det är också utvecklande att flera nämnder kan samverka 
tillsammans med de idéburna organisationerna i Överenskommelsens anda. 
 

Ekonomiska och ideella insatser 

Borås Stad bidrar med upp till 20 personer i ettåriga arbetsmarknadsanställningar för 
framtid tillsammans, staden står för själva anställningen och IF Elfsborg ansvarar för 
den dagliga arbetsledningen och arbetsuppgifter i samverkan med stadens olika 
verksamheter. 
 
En styrgrupp bildas av de deltagande aktörerna. 
 
IF Elfsborg bidrar med kunskaper och resurser som finns inom elitverksamheten i 
föreningen. 
 
Borås Stad bidrar med 850 tkr per år, summan fördelas mellan Arbetslivsnämnden 500 
tkr, Grundskolenämnden 250 tkr samt Fritids- och folkhälsonämnden 100 tkr. 
 

Bilagor 

IOP-avtalet. 
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Överenskommelse om Idéburet 

Offentligt Partnerskap (IOP) 
 

Framtid Tillsammans 

 

 

 

 

Bakgrund  
IF Elfsborg har som Borås största elitidrottsförening ett unikt varumärke och styrka i att skapa 

kontakter i samhället, dessutom tillgång till många kompetenser som man är beredd att tillföra Borås 

stad. Detta görs inom ramen för föreningens sociala arbete med samhällsansvar. 

Borås stad har tecknat en generell överenskommelse om att öka samarbetet med idéburna sektorn, 

dvs. organisationer som är medlemsägda och icke vinstdrivande.  Med denna överenskommelse 

struktureras det samarbete som förekommit under en tid med IF Elfsborg. 

Parter  
Borås stad 
Genom Arbetslivsnämnden, Fritid och folkhälsonämnden och Grundskolenämnden  
Organisationsnummer 212000-1561 
 

IF Elfsborg 

Organisationsnummer: 864500-9823  
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Syftet med Partnerskapet och verksamheten  
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideellt 

verkande krafter som finns i Borås som komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom 

avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn, avtalet syftar till att 

tydliggöra det som vi ofta redan gjort och reda ut spelreglerna oss emellan.  

Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall vara fri 

och oberoende, men med en tydlig insyn från det offentliga.  

Vi tillsammans ska ge Borås barn och unga vuxna tillgång till aktiviteter på skolan och efter skolan, 

fler vuxna i skolan som ger en tryggare skolmiljö och ett värdegrundsarbete. Vi tillsammans stödjer 

fritids/föreningsverksamhet, integration, skola, trygghet och arbetsmarknadsområdet. 

Avtalad överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på IF Elfsborgs initiativ och vårt tidigare samarbete, överenskommelsen 

är framarbetad i samverkan mellan parterna. Överenskommelsen reglerar åtaganden, organisation 

och de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten knuten till överenskommelsen.  

Grundförutsättningar för överenskommelsen  
IF Elfsborg är en medlemsägd förening utan vinstmål, med en från Borås stad oberoende styrelse. 
Verksamhetens som bedrivs inom ramen för Vi tillsammans är inte heller på något sätt att betrakta 
som konkurrensutsatt. 
IF Elfsborg förbinder sig att följa tillämpliga lagar, författningar samt normer och föreskrifter som 
utfärdats av statliga och kommunala myndigheter och verk inom deras verksamhetsområde.  

Värdegrund för partnerskapet  
Partnerskapet ska bygga på respekt för parternas olika förutsättningar, med öppenhet och dialog 

som karakteriseras av ömsesidig tillit, lyhördhet och förståelse. Det ska finnas acceptans för att kritik 

kan bli följden av transparens. För Borås stad är det särskilt viktigt att vi alltid kan redovisa hur våra 

gemensamma skattepengar används. 

Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp sammansatt av representanter för respektive verksamhet i staden tillsammans med 

föreningens representanter, träffas minst 4 gånger per år för avstämning hur Vi tillsammans löper på 

och som kan vidta åtgärder där det eventuellt inte fungerar. If Elfsborg är sammankallande till 

styrgruppen. Styrgruppen kan även komma fram till utvecklingsområden, om dessa inte ryms inom 

denna IOP, så ska förankring ske i respektive organisation, vilket i sin tur kan leda till revidering av 

denna IPO. 

Borås stad skall få en årlig avrapportering från IF Elfsborg om hur pengar som staden bidragit med 

använts, samt vilka aktiviteter som bedrivits under året. 

I Framtid tillsammans samarbetar IF Elfsborg med andra föreningar i Borås såsom, Borås AIK, Norrby 

IF, Borås GIF, Kronäng och Somali F. Även andra föreningar och organisationer kan medverka i 

samarbetet. IF Elfsborg reglerar samarbetet med dessa föreningar/organisationer och bjuder vid 

behov in representanter från dessa föreningar till styrgruppen. 
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Beskrivning av Framtid Tillsammans olika delar och Målgrupper 
 Framtid tillsammans - syftar till att upptäcka, identifiera och fånga upp barn och ungdomar 

som befinner sig i, eller är på väg in i utanförskap, verksamheten ska bedrivas främst i 

områden som definieras tillsamman med staden.  Syftet är att få in fler ungdomar i olika 

aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För samverkande 

föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar. 

 Framtid tillsammans - avser att komplettera skolan både på och efter skoltid, genom ”fler 

vuxna på skolgården”, rastaktiviteter, skapa en tryggare skolmiljö utanför klassrummet. Vi 

vet att alla mår bra av att bli sedda – oavsett bakgrund och nationalitet. 

 Framtid Tillsammans – samarbetar med fritidsgårdar, religion, föreningar och organisationer 

som vill samverka till att hjälpa dessa barn och ungdomar in i gemenskapen. 

Ekonomiska och ideella insatser 
 Borås stad bidrar med upp till 20 personer i ettåriga arbetsmarknadsanställningar för Framtid 

tillsammans, staden står för själva anställningen, men IF Elfsborg står för den dagliga 

arbetsledningen och arbetsuppgifterna i samverkan med stadens olika verksamheter. Urvalet 

till anställningarna sker i samverkan mellan IF Elfsborg, Borås stad (Jobb Borås) och 

Arbetsförmedlingen, förutsättningen för anställningarna är att personerna tillhör 

”prioriterade grupper” enligt Arbetsförmedlingens definition samt att de är berättigade till 

statsbidrag under hela anställningstiden. 

 Styrning, en styrgrupp med representanter för IF Elfsborg, Borås stad Arbetslivsförvaltningen, 

Fritid och Folkhälsoförvaltningen och Grundskoleförvaltningen tillsätts. 

 IF Elfsborg bidrar med kunskap och resurser som finns inom elitverksamheten i föreningen 

 Borås stad bidrar med 800 tkr årligen under avtalstiden för Framtid tillsammans, för att täcka 

IF Elfsborgs faktiska kostnader för projektledning, samt kläder och utbildningar för de 

anställda inom Framtid tillsammans. 

IF Elfsborg  fakturerar Borås stad 800 tkr en gång per år, denna summa fördelas på de tre 

samverkande nämnderna, Arbetslivsnämnden – 500 tkr, Grundskolenämnden -250 tkr och Fritid och 

folkhälsonämnden – 100 tkr. Det är fritt för IF Elfsborg att söka medel från andra finansiärer eller 

samarbetsaktörer för att utöka samhällsarbetet.  



4 
 

Marknadsföring  
Parterna ska aktivt marknadsföra samarbetet i de situationer som är lämpliga, genom att beskriva 

verksamheten och de insatser som utförs genom Vi tillsammans, samt vad ett idéburet offentligt 

partnerskap parterna emellan ger för fördelar. 

Period för partnerskapet  
2017-01-01 tom 2019-12-31, Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är 

slut.  

Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med 2 år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 9 
månader innan överenskommelsen upphör. 

Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om betydande 

avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras ska parterna innan förändringarna genomförs, 

föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen eller brister i 

sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part när som helst 

under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I sådana fall gäller 

9 månaders uppsägningstid. 

Vid händelse av att överenskommelsen bryts kan IF Elfsborg bli återbetalningsskyldig för delar av 

eller hela summan utbetalda medel. Om tvister uppstår ska dessa i första hand lösas genom dialog 

mellan överenskommelsens parter.  

Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i tre likalydande exemplar där parterna tagit sitt original.  

Borås , datum 

_______________________________________________ 

Lars-Åke Johansson, ordförande i Arbetslivsnämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Per Carlsson, ordförande i Grundskolenämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Ida Legnemark, ordförande i Fritids och folkhälsonämnden, Borås stad 

 

Borås, datum 

_________________________________________________ 

Stefan Andreasson, klubbchef IF Elfsborg  
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Bilaga 

 

Kontaktpersoner/styrgrupp 
Hans Johansson   Arbetslivsförvaltningen Borås stad 

Tel: 033-358573 

…..   Grundskoleförvaltningen Borås stad 

Tel: 033-35 .. .. 

…..   Fritids och folkhälsoförvaltningen Borås stad 

Tel: 033-35 .. .. 

Janne Ryrlen (sammankallande) IF Elfsborg 

Tel: 0705-18 69 90 

 Vedad Aganovic  IF Elfsborg 

 

 Mirsad Dubo  Arbetslivsförvaltningen Borås stad, Jobb Borås

  

  



Budget 2017-2018

Projektledare kr Deltagarstöd kr

Månadslön 33 000 Kläder, mobiltelefoner, utb, administration 200 000
Semesterlön 12% 3 960 Aktivitetsstöd 50 000
Avtalsförsäkr 5% 1 848
Arbgivavg 31,42% 11 613 Årskostnad 250 000
Särsk löneskatt 359

Kostnad 2 år 500 000
Total lönekostnad 50 780

Årslönekostnad 609 360

Reseersättning 50 000
Mobiltelefon 7500
Dator etc 10 000

Årskostnad 676 860

Kostnad 2 år 1 353 720

Projled Delt kr
Total kostnad per år 676 860 250 000 926 860
Total kost 2 år 1 353 720 500 000 1 853 720
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 Datum 

2017-02-16 
Diarienummer 

2017/FF0031  808 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 

 
 

 

Överenskommelse om Idéburet Offentligt 

Partnerskap - Boråsklassikern 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på initiativet från Korpen i Borås och 
godkänner det upprättade avtalet. 
 

Sammanfattning 

Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern. 
Boråsklassikern har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i 
ett socialt sammanhang. Det ska vara roligt och påfrestande utifrån individens egen 
kapacitet. Varje år uppmärksammas deltagarna vid den årliga Föreningsgalan. 
Arrangörsföreningarna och Korpen, med bistånd från FOF, har ett ansvar att utveckla 
Boråsklassikern till en motionsaktivitet som hela tiden lockar nya deltagare och ser till 
att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för arrangörsföreningarna. 
 
Utvecklingen av Boråsklassikern syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att 
delta i friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Boråsklassikern ska också 
vara känd som företeelse bland kommuninvånarna i Borås. Korpen ska samordna det 
arbetet. 
 
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata 
de ideella krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna 
verksamheter. Genom avtalet stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den 
idéburna sektorn.  

 
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, 
utan skall vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga. 

 

Bakgrund 

Korpen Borås är en ideell förening och Sveriges äldsta korpförbund med sina 77 år. 
De erbjuder allehanda verksamheter riktat till medlemmar och företag, som till 
exempel, vattengympa, fotboll, innebandy, golf och tipspromenader. Korpen har en 
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 Datum 

2017-02-16 
Diarienummer 

2017/FF0031  808 
Tommy Jingfors, 033 – 35 73 66 
 
 

  

 

 
 

styrka och erfarenhet i att skapa kontakter i samhället och har många upparbetade 
samarbeten i staden.  
 

Tidsperiod och eventuell förlängning 

Period för partnerskapet 

2017-02-01 – 2020-01-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna 
tidsperiod är slut. 

 
Förlängning 

Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning 
skall tas nio månader innan överenskommelsen upphör. 
 
 
Förvaltningens övervägande 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till initiativet och ser många fördelar med 
att Korpen i Borås engagerar sig i Boråsklassikern. Korpens upparbetade kontakter 
kan ha en stor betydelse för spridningen av Boråsklassikern. Initiativet är också ett led i 
arbetet med att utveckla den nyligen antagna Överenskommelsen i Borås. 
 
 
Ekonomiska och ideella insatser 
De fem arrangörsföreningarna genomför var och en för sig, en aktivitet som ingår i 
Boråsklassikern. I utveckling av Boråsklassikern ingår för närvarande Hestra IF 
(Klassikerskidan), Simklubben Elfsborg (Borås Open water), Hestra IF och IK Ymer 
(Linnémarschen), IK Ymer friidrott och Korpen (Kretsloppet) samt Borås 
cykelamatörer (Viaredssjön runt - cykel).  
Korpen fakturerar FOF 60 000 kr två gånger per år, februari och augusti. Ersättningen 
ökar med 2,5 % för varje nytt kalenderår. 
 

Bilagor 

IOP-avtalet. 
 



Överenskommelse om  
Ideburet offentligt partnerskap (IOP) 

 
 

Utveckling av Boråsklassikern 

 

Borås Stads logga 
 

Korpen i Borås logga 

 

 

 

Grundläggande förutsättningar för avtalet 

I Borås finns sedan 2016/2017 en Överenskommelse om samverkan mellan Borås Stad och 
civilsamhället. Syftet är att skapa ett långsiktigt hållbart Borås genom att stärka samspelet mel-
lan den offentliga och idéburna sektorn. Målet är att utveckla möjligheterna för den idéburna sek-
torn att utgöra en viktig aktör inom välfärdsområdet. Ett Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) 

ger möjlighet för båda parter att uppfylla syfte och mål. 
 
 
 
 
Parter 
Borås Stad 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Organisationsnummer; 212000-1561 
(nedan kallat FOF) 
 
Korpen i Borås 
Organisationsnummer;  
(nedan kallat Korpen) 
 



Syftet med Partnerskapet och verksamheten 
Syftet med IOP är att skapa en långsiktig social hållbarhet i Borås, genom att tillvarata de ideella 
krafter som finns i Borås, som ett komplement till Borås stads egna verksamheter. Genom avtalet 
stärker vi vår samverkan mellan det offentliga och den idéburna sektorn.  
 
Ett IOP ska aldrig göra så att den idéburna organisationen blir en del av kommunen, utan skall 
vara fri och oberoende – men med en tydlig insyn från det offentliga. 
 
Utvecklingen av Boråsklassikern syftar till att alla grupper i Borås ska få tillgång till att delta i 
friskvårdande aktiviteter utifrån var och ens villkor. Boråsklassikern ska också vara känd som 
företeelse bland kommuninvånarna i Borås. Korpen ska samordna det arbetet. 
 
Korpen Borås är en ideell förening och Sveriges äldsta korpförbund med sina 77 år. De erbjuder 
allehanda verksamheter riktat till medlemmar och företag, som till exempel vattengympa, fotboll, 
innebandy, golf och tipspromenader. Korpen har en styrka och erfarenhet i att skapa kontakter i 
samhället och har många upparbetade samarbeten i staden.  
 
Avtalad Överenskommelse 
Överenskommelsen bygger på Korpens initiativ och vårt tidigare samarbete inom olika friskvår-
dande områden. Överenskommelsen är framtagen i samverkan mellan parterna och reglerar åta-
ganden, organisation samt de ekonomiska förutsättningarna för verksamheten som är knuten till 
överenskommelsen. 
 
Grundförutsättningar för överenskommelsen 
Korpen är en medlemsägd förening, med en från Borås Stad oberoende styrelse, utan vinstin-
tresse. Verksamheten som bedrivs inom ramen för Boråsklassikern, är inte på något sätt att be-
trakta som konkurrensutsatt. 
 
Värdegrund för partnerskapet 
Partnerskapet ska bygga på den plattform som är antagen och undertecknad av båda parter, kal-
lad Överenskommelsen. Där regleras stadens åtagande respektive civilsamhällets åtagande samt 
de gemensamma åtaganden som parterna har kommit överens om. Överenskommelsen bifogas. 
 
Samverkan och uppföljning 
En styrgrupp, sammansatt av representanter från de deltagande föreningarna, Korpen och FOF, 
träffas två gånger per år för avstämning och reflektion. Korpen är initiativtagare och sammankal-
lande till mötena. Styrgruppens möten ska dokumenteras, genom Korpens försorg, och skrivas 
under av samtliga närvarande i styrgruppen. I utveckling av Boråsklassikern ingår för närvarande 
Hestra IF (Klassikerskidan), Simklubben Elfsborg (Borås Open water), Hestra IF och IK Ymer 
(Linnémarschen), IK Ymer friidrott och Korpen (Kretsloppet) samt Borås cykelamatörer (Via-
redssjön runt cykel). 
 
Beskrivning av verksamheten 
Korpen ska samordna arbetet med administration och utveckling av Boråsklassikern. Boråsklassi-
kern har till syfte att locka allmänheten till olika former av fysisk aktivitet i ett socialt samman-
hang. Det ska vara roligt och påfrestande utifrån individens egen kapacitet. Varje år uppmärk-
sammas deltagarna vid den årliga Föreningsgalan. Arrangörsföreningarna och Korpen, med bi-
stånd från FOF, har ett ansvar att utveckla Boråsklassikern till en motionsaktivitet som hela tiden 



lockar nya deltagare och ser till att arrangemanget utvecklas för såväl deltagarna som för arran-
görsföreningarna. 
 
Ekonomiska och ideella insatser 
De fem arrangörsföreningarna genomför var och en för sig, en aktivitet som ingår i Boråsklassi-
kern. För närvarande är det Linnémarschen, Kretsloppet, cykling, simning samt skidåkning. 
Samtliga föreningar utför aktiviteterna helt ideellt.  
Korpen fakturerar FOF 60 000 kr två gånger per år, februari och augusti. Ersättningen ökar med 
2,5% för varje nytt kalenderår. 
 
Marknadsföring 
Korpen och arrangörsföreningarna ska aktivt marknadsföra samarbetet och deletapperna i de 
situationer som är lämpliga, genom att beskriva verksamheten och de insatser som utförs genom 
Boråsklassikern, samt vad ett idéburet offentligt partnerskap parterna emellan ger för fördelar.  
 
Period för partnerskapet 
2017-02-01 – 2020-01-31. Överenskommelsen upphör utan uppsägning då denna tidsperiod är 
slut. 
 
Förlängning 
Överenskommelsen kan förlängas med två år i taget. Ställningstagande till förlängning skall tas 
nio månader innan överenskommelsen upphör. 
 
Omförhandling – förlängning, hävningsrätt samt tvist 
Båda parter kan påkalla omförhandling av bestämmelser i denna överenskommelse. Om bety-
dande avvikelser från verksamhetsplan och budget planeras, ska parterna innan förändringar ge-
nomförs, föra en dialog. Om någon av parterna inte uppfyller villkoren för överenskommelsen 
eller brister i sina åtaganden, eller om väsentligt ändrade omständigheter uppstår, kan annan part 
när som helst under perioden påkalla nya förhandlingar alternativt säga upp överenskommelsen. I 
sådana fall gäller nio månaders uppsägning. 
 
Underskrifter 
Denna överenskommelse är upprättad i två likalydande exemplar, där parterna har tagit sitt origi-
nal. 
 
Borås, 2017- 
 
 
 
_______________________________________________________ 
Korpens ordförande 
 
 
 
 
Fritids- och folkhälsonämndens ordförande 
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Reviderat avtal mellan Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen och Simklubben Elfsborg 

avseende drift av Alidebergsbadet 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner det upprättade förslaget att gälla från 1 juni 
- 31 augusti varje år under de kommande fem åren, med start 2017. 
 

Sammanfattning 

Detta avtal är en justering och revidering av tidigare avtal mellan Simklubben Elfsborg 
och Borås Stad och ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser, från 1992 
och till och med 2016. 
 

På anläggningen ska SKE bedriva en öppen, välkomnande och utåtriktad verksamhet 
för kommuninvånare och besökare. Badanläggningen ska vara tillgänglig för alla och 
ha generösa öppettider som Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om. Simklubben 
Elfsborg äger rätten att bedriva simskolor och annan förenlig verksamhet på området. 
Simklubben Elfsborg äger också rätten att bedriva caféverksamhet på området under 
avtalstiden. Erforderliga tillstånd för caféverksamhet ska sökas från berörda 
myndigheter. Utrustning som krävs för denna caféverksamhet står föreningen själva 
för. 
 
En förändring i det nya avtalet, jämfört med de tidigare, är att entréavgifterna delas lika 
mellan förening och Borås Stad. Tidigare har intäkten tillfallit Simklubben till 100%. 
Någon avräkning för årskort eller rabattkort sker inte. 
 
En annan förändring i det nya avtalet är att, om kommunen under avtalstiden stänger 
en annan badanläggning, så äger kommunen rätt att pausa avtalet. Detta måste 
meddelas Simklubben Elfsborg minst 5 månader i förväg. Föreningen äger då ej rätt till 
ersättning eller kompensation. Fritids- och folkhälsoförvaltningen och föreningen har 
kommit överens om att förvaltningen driver Alidebergsbadet till sommaren, då 
Stadsparksbadet planeras att stängas för renovering. 
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Samverkan 
 

Samverkan har skett mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Simklubben 
Elfsborg. 
 

Bilagor 

Upprättat avtal. 



     
 
 
Reviderat AVTAL    
 
Mellan Borås Stad genom dess Fritids- och folkhälsonämnd (FoF) och SK Elfsborg (SKE). 
 
§ 1. Inledning 
 
Detta avtal är en justering och revidering av tidigare avtal mellan SKE och Borås Stad och 
ersätter samtliga tidigare avtal och överenskommelser, från 1992 och till och med 2016. 
 
§ 2. Område 
 
SKE hyr ett markområde, stadsäga Lundby 1:7, med därpå befintliga badanläggningar till 
nedanstående villkor. Områdets omfattning anges på kartbilaga (bilaga 1). 
 
I avtalet ingår också café och entré med tillhörande teknisk utrustning. 
I avtalet ingår även caféluckan på Borås Simarena som vetter ut mot utebadet. 
Vid försäljning genom denna lucka står SKE med egen kassaapparat. 
För entré, som sköts vid Borås Simarena med lucka i receptionen, står Borås Stad med teknisk 
utrustning. 
 
§ 3. Ändamål 
 
På anläggningen ska SKE bedriva en öppen, välkomnande och utåtriktad verksamhet för 
kommuninvånare och besökare. Badanläggningen ska vara tillgänglig för alla och ha generösa 
öppettider som FoF beslutar om. SKE äger rätten att bedriva simskolor och annan förenlig 
verksamhet på området. SKE äger också rätten att bedriva caféverksamhet på området under 
avtalstiden. Erforderliga tillstånd för caféverksamhet ska sökas från berörda myndigheter. 
Utrustning som krävs för denna caféverksamhet står SKE själva för. 
 
§ 4. Taxor 
 
FoF beslutar varje år om taxan på badanläggningen.  
 
Entréavgiften tillfaller oavkortat Borås stad. Vid säsongens slut delas de faktiska intäkterna 50/50 
mellan Borås Stad och SKE. Någon avräkning för årskort eller rabattkort sker inte. 
 
§ 5. Avtalets tid 
 
Avtalets tid är 1 juni - 31 augusti varje år. 
Enligt överenskommelse mellan FoF och SKE kan start- respektive slutdatum justeras beroende 
på väderlek. Avtalet utgör fem år räknat från tillträdesdagen som är 1 maj 2017. 
Avtalet förlängs med tre år i sänder om uppsägningen ej skett nio månader före den löpande 
avtalstidens slut. 
 
 
 



 
 
 
§ 6. Avgift 
 
Den årliga avgiften utgör 30 000 kr (trettio tusen kronor) inklusive moms.  
 
Avgiften erläggs senast den 31 augusti varje år. 
 
§ 7. Personal 
 
Borås Simarenas personal sköter bottensugningen av träningsbassängen och hoppbassängen varje 
dag, även gräsklippningen ingår. Borås Simarenas personal sköter insläpp till kl 14.00 måndag-
fredag samt bevakning för Alidebergsbadet fram till kl. 10.00 måndag-fredag. På lördag och 
söndag bemannar SKE insläpp och bevakning. 
Den personal som krävs för övrig skötsel, underhåll och badbevakning på området ska anställas 
och avlönas av SKE. 
SKE får ett föreningsbidrag av FoF som motsvarar grundbemanning av anläggningen (bilaga 2). 
Vid speciella tillfällen, ex vis vid högtryck och vackert väder, där tillströmningen av antalet 
besökare ökar markant, ska föreningen öka bemanningen i den utsträckningen att badbevakning 
aldrig får äventyras. För den ökade bemanningen får SKE inget extra stöd. 
 
Personal som ansvarar för badbevakning ska vara godkända livräddare och ha HLR-utbildning.  
 
§ 8. Anläggningens skick vid avtalstidens början 
 
Anordningar och anläggningar hyrs ut i det skick de befinner sig vid avtalstidens början. 
I bilaga 3 redovisas kommunens arbetsuppgifter och ansvar i samband med igångsättande och vid 
avslutet efter sommaren, samt SKE:s uppgifter under avtalstiden. 
   
§ 9. Anläggningens drift och underhåll 
 
FoF ansvarar för alla med anläggningens drift förenade kostnader såsom förbrukningsartiklar, el, 
vatten och avlopp, uppvärmning samt renhållning. 
   
Underhåll- och reparationskostnader ombesörjes av FoF. 
 
§ 10. Vid större evenemang 
 
SKE medgiver att FoF eller annan, som därtill erhållit dennes tillstånd, får ta anläggningen i 
anspråk vid större aktiviteter och evenemang. Den eventuella aktiviteten eller evenemanget ska 
planeras i god tid före säsongsstarten. SKE äger rätt till, av FoF bestämd, rimlig ersättning som 
motsvarar föreningens visade inkomstbortfall. 
 
§ 11. Reklam med mera 
 
SKE äger rätt att informera om föreningen samt föreningens samarbetspartners på 
överenskomna platser i området. Erforderliga tillstånd ska SKE inhämta från vederbörande 
myndigheter. Vid större evenemang kan FoF kräva Clean Arena, det åligger då SKE att täcka 
över skyltar. 
 



 
 
 
§ 12. Ledningsdragning 
 
SKE medgiver att FoF eller annan, som därtill erhållit dennes tillstånd, får framdaga och 
vidmakthålla ledningar eller över området anlägga erforderliga ledningsstolpar och 
infästningsanordningar i byggnad, där så kan ske utan avsevärd olägenhet för SKE. SKE är 
skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som föranledes av anläggandet och nyttjandet. 
 

§ 13. Förbud mot överlåtelse 

SKE får ej överlåta avtalet utan skriftligt medgivande av Borås Stad. 
 
§ 14. Inskrivningsförbud 
 
Detta avtal får ej inskrivas utan Borås Stads medgivande. 
 
§ 15. Besiktning 
 
FoF skall i god tid innan avtalstiden besikta anläggningen och vidta eventuella erforderliga 
reparations- och underhållsarbeten samt äger rätten att under avtalstiden företa besiktning av 
anläggningen och vidta erforderliga reparations- och underhållsarbeten. SKE är skyldig att utan 
ersättning tåla detta intrång.  
 
Vid större reparations- och underhållsarbeten som inte är av akut karaktär ska arbeten förläggas 
till tidpunkt varom överenskommelse kan träffas med SKE. 
 
§ 16. Tolkningsregel 
 
Strider olika delar av detta avtal mot varandra ska allmän lag tillämpas. 
 
§ 17. Handläggning av löpande ärende 
 
Borås Stads åtagande enligt detta avtal handläggs av FoF. 
 
§ 18. Omförhandling av avtalet 
 
Om förutsättningarna för avtalet drastiskt förändras på sätt som ingen av parterna kunnat 
förutse, äger båda parter rätt att begära omförhandling av avtalet. Om kommunen under 
avtalstiden stänger en annan badanläggning äger kommunen rätt att pausa avtalet. Detta måste 
meddelas SKE minst 5 månader i förväg. SKE äger då ej rätt till ersättning eller kompensation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
§ 19. Förutsättning för avtalets giltighet 
 
Detta avtal ersätter samtliga tidigare avtal och nämndskrivelser. 
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav FoF och SKE har tagit var sitt. 
 
 
Borås Stad 2017-02-   SK Elfsborg 2017-02- 
 
 
 
Ordf  Fritids- och folkhälsonämnden  Ordf. SK Elfsborg 
 
 
 
Vice ordf. Fritids- och folkhälsonämnden  Vice ordf. SK Elfsborg 
 
 
 
Bilagor; 

1. Arrendeområdets omfattning 
2. Grundbemanning på området 
3. Fördelning av ansvars- och arbetsuppgifter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Bilaga 2 

 
 
Grundbemanning på området 
 
Följande grundbemanning ansvarar SKE för på området; 
 
Måndag – Fredag;   kl 10.00 – 20.00 
Lördag – Söndag;    kl 10.00 – 19.00 
Undantag av Entrékassan måndag-fredag;  kl.  7.00 – 14.00 
 
Grundbemanningen är 2 utbildade badvärdar per/timme samt 2 extrapersonal för städning, 
ordning och reda samt kassapersonal. 
 
Vid behov tillkommer fler personal när antalet badgäster ökar, se § 7. 
 
Eftersom Alidebergsbadet är ett tempererat utomhusbad är väderförhållandet en viktig faktor. 
Soliga och varma dagar kan locka över 1 000 badgäster under en dag. Dagar med många besökare 
kräver en hög beredskap. SKE har att upprätta jourlistor för egen personal som kan hoppa in och 
tjänstgöra på kort varsel. 
 
Under arbetsdagen finns ett rotationsschema som ser till att det finns personal vid hoppbassäng, 
motionsbassäng samt vid undervisningsbassäng. Café och kassa är en annan personalgrupp med 
egen rotation och bemanningspool.  
 
För badvärdarna ersätter FoF SKE enligt SKE:s personalkostnad enligt föreningens gällande 
kollektivavtal alternativt kommunals avtalsområde, baserat på en lönekostnad för en 20 årig 
badvakt, samt med alla lagstadgade arbetsgivaravgifter och övriga ersättningar kopplade till 
personalen.  
 
Därutöver ska SKE utföra enklare städ, renhållning och bra besöksservice för att anläggningen 
ska vara välkomnande, inbjudande och trevlig om 2 arbetstimmar per SKE:s öppethållande 
(öppethållandet är ca 720 timmar per säsong). SKE får från FoF ett föreningsbidrag om 100 kr 
per arbetstimme.  
 
Personal för öppethållande utanför ovan nämnda tider ansvarar FoF för. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
Bilaga 3 

Fördelning av arbets- och ansvarsuppgifter  
 

Aktivitet:    Ansvar: 
1. Besiktning av hopptorn   LFF 
2. Målning av hoppbassäng och barnbassäng  LFF 
3. Renovering av toaletter (bakom duscharna)  LFF  
4. Lagning av konstverk    LFF 
5. Underhåll av läktare   LFF 
6. Område utanför staket P-plats etc.  LFF  
7. Underhåll av flaggstänger   LFF 
8. Besiktning rutschkanor/bassäng   LFF 
9. Container för sopor    LFF 
10. Underhåll av lekplats   FoF verksamhet  
11. Underhåll av volleybollplan   FoF verksamhet 
12. Larm/bevakning    FoF verksamhet 
13. Översyn och underhåll av bottensugar  FoF verksam/teknisk drift 
14. Översyn och underhåll av entré o rondell  FoF verksam/teknisk drift 
15. Eventuell lagning av staket   FoF teknisk drift 
16. Tömning och påfyllning av bassänger  FoF teknisk drift 
17. All drift och skötsel i maskinrummet  FoF teknisk drift 
18. Yttre belysning    FoF teknisk drift 
19. Vattenrening    FoF teknisk drift 
20. Vattenprovtagning    FoF teknisk drift 
21. Underhåll av bassängstegar   FoF teknisk drift 
22. Underhåll av klocka/ur   FoF teknisk drift 
23. Besiktning av duken i bassängen   FoF teknisk drift 
24. Bassängtäckning    FoF teknisk drift/LFF 
25. Städning av bassänger inför uppstart  FoF verksamhet 
26. Gräsklippning på området   FoF verksamhet 
27. Tillsyn och städning av lekplats   SKE 
28. Tillsyn och städning av volleybollplan  SKE 
29. Städning och underhåll av markytor/rabatter  SKE 
30. Städning av toaletter och dusch på området  SKE 
31. Bassängstädning med bottensug (under arrendetiden) samt FOF     
32. Underhåll och skötsel av linor   SKE 
33. Flaggning    SKE 
34. Underhåll och städning av området  SKE 
35. Underhåll och skötsel av skyltar   SKE 
36. Daglig kontroll och rapport om ev trasigt staket SKE 

 
Prel tidsplan:              .V13  Cirkulationspumpar i för att lossa isen 
               V14  Tömma bassängerna 
               V15-16  Städa stora bassängen. 
                                      Hopp och barnbassäng ska målas 
               V18-19  Börja fylla bassängerna (beroende på målningen) 
               Badet öppnar senast 1 juni. 
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Miljömålsuppföljning för Fritids- och 

folkhälsonämnden 2016 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Miljömåluppföljning för 2016 och 
översänder denna till Miljöförvaltningen. 
 

Sammanfattning 

Fritids- och folkhälsonämnden skall tre gånger per år redovisa vilka miljöåtgärder och 
aktiviteter som genomförs samt göra bedömning av måluppfyllelsen för respektive 
etappmål gentemot Kommunfullmäktiges Miljömål för Borås Stad 2013-2016. 
 

Bakgrund 

I december 2012 antog Kommunfullmäktige Miljömål för Borås Stad 2013-2016. 
Miljömålen visar kommunens ambitioner inom miljöområdet och konkretiserar 
miljöpolicyn.  
 
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en 
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med näringsliv, 
invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart Borås. 
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar 
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar natur.  
 
För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt åtgärder som 
krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga nämnder. 
 

Förvaltningens övervägande 

Under 2016 har Fritids- och folkhälsoförvaltningens miljöarbete fortsatt och fokus har 
under året varit specifika miljömål på enhetsnivå då vi har en så bred verksamhet.  
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Exempel på miljömål som tagit fram är bland annat att ersätta äldre belysning till LED 
vid våra elljusspår, se över våra styrsystem och timers vid idrottsanläggningar och 
erbjuda miljöutbildningar till föreningsanställd personal. 
 
Under juni månad omcertifierades förvaltningens miljöledningssystem. 
 

Bilagor 

Miljörapport 2016 
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1 Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap ger grund för hållbara val vid 
konsumtion av varor och tjänster. Strukturerat miljöarbete skapar delaktighet och ger förutsättningar 
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad strävar efter att vara en ledande miljökommun och ett 
gott exempel på lokalt arbete med Sveriges nationella miljömål. 

1.1 Mål 1. Borås Stad har hög kompetens inom 

miljöområdet 

1.1.1 Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 

miljöledningssystem (1a) 

Den 21 juni 2016 hade Fritids- och folkhälsoförvaltningen årets revision av miljöledningssystemet. En 
revisor, på uppdrag från Miljöstrategen i Jönköping, besökte förvaltningen och dagen startades med ett 
möte med ledningen och genomgång av all dokumentation. Därefter besöktes Borås Simarena, 
Boråshallen och Sjuhäradshallen/Parasportscenter. 
 
Vi fick en mindre avvikelse som snabbt åtgärdades och den 12 juli hade förvaltningen återigen ett 
certifierat miljöledningssystem. 
 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Certifierat 
miljöledningssystem, 
antal 

 Nej  Nej  Ja  Ja 

Miljöledningssystem 
som inte är 
certifierat, antal 

 Nej  Nej  Nej  Nej 

Certifierat miljöledningssystem, antal 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har ett certifierat miljöledningssystem giltigt till 2017-07-12.  

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?  Pågående 

Kommentar Miljöledningssystemet har underlättat och strukturerat upp förvaltningens miljöarbete. Med 
hjälp av framtagna rutiner, mallar och mål kan vi nu gemensamt arbeta för ett fortsatt miljöarbete. Genom 
att miljöledningssystemet är certifierat fastställer vi att rutiner efterlevs. 

Hur har införandet av miljöledningssystem påverkat verksamheten?  Pågående 

Åtgärder etappmål 1 a) Alla förvaltningar och bolag arbetar enligt ett 
miljöledningssystem 

 Pågående 
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1.1.2 Miljöutbildning för alla anställda (1b) 

Arbetet med att nå etappmålet genom att alla anställda ska genomgå miljöutbildning fortsätter. Dock är 
det svårt att nå 100%, då det finns föräldralediga och sjukskrivna etc, alltså en viss frånvaro som gör det 
omöjligt att nå målet. De som kan har genomgått utbildningen, även vikarier som har en anställning 6 
månader eller längre. 

Indikatorer Utfall 2013 Utfall 2014 Utfall 2015 Utfall 2016 

Andel anställda 
som genomgått 
miljöutbildning som 
inte inkluderar 
Borås Stads 
miljöarbete 

0% 0% 0% 0% 

Andel anställda 
som genomgått 
miljöutbildning som 
inkluderar 
utbildning om 
Borås Stads 
miljöarbete 

25% 94% 81% 88% 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inte inkluderar Borås Stads 

miljöarbete 

Under rapporteringsperioden har det inte genomförts någon utbildning för förvaltningens anställda 
som inte inkluderar Borås Stads miljöarbete. Förvaltningens miljökoordinator/samordnare går däremot 
frekvent på miljökoordinatorsträffar. 

Andel anställda som genomgått miljöutbildning som inkluderar utbildning om 

Borås Stads miljöarbete 

88 % av de anställda på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har genomgått miljöutbildning som 
inkluderar utbildning om Borås Stads miljöarbete. De som ännu inte gått utbildningen har blivit 
erbjudna uppsamlingstillfällen. 
 
 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 1b) Miljöutbildning för alla anställda  Pågående 

1.2 Mål 3. Borås är en matsmart kommun 

1.2.1 Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska (3a) 

Förvaltningen följer ramavtalen och försöker öka andel ekologiska livsmedel där det är möjligt vid 
inköp. Under 2016 var 17 % av förvaltningens livsmedelsinköp ekologiskt/etiskt märkta. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 
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Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 3a) Minst 25 procent av alla livsmedel är ekologiska  Pågående 

Kommentar Förvaltningen kommer fortsätta se till att ekologiska livsmedel köps in i första hand. 

2 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

Beskrivning 

Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till kollektivtrafik, person- 
och gods-transporter, uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och 
inspiration till miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället. 

2.1 Mål 7. Borås Stad arbetar för att bli en fossilbränslefri 

organisation 

2.1.1 Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 

fossilbränslefria eller sker med miljöfordon (7a) 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen följer Borås Stads riktlinjer för resor så långt det går. I första hand 
gäller gång, cykel och kollektivtrafik när det handlar om kortare resor. Vid längre stäckor används 
framförallt förvaltningens två tjänstebilar som klassas som miljöfordon. 
 
När det ska åkas längre sträckor är det i första hand tåg som gäller, och flyg som sista alternativ. 

Åtgärder 
Sta
tus 

Status 

Åtgärder etappmål 7a) Minst 80 procent av Borås Stads tjänsteresor är 
fossilbränslefria eller sker med miljöfordon 

 Pågående 

Vilka åtgärder har genomförts under året med hjälp av 
klimatkompenseringsmedel och vad har det kostat? 

 Pågående 
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Val av ledamöter och ersättare till Kommunala 

Fritidsrådet 2017-2018 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse följande fem ledamöter och fem 
ersättare till Kommunala Fritidsrådet under mandatperioden 2017-2018.   
 

Sammanfattning 

Fritidsrådet är en referens- och samrådsgrupp, utan beslutande funktioner, till Fritids- 
och folkhälsonämnden. Fritidsrådets syfte är att bereda föreningslivet möjlighet att 
framföra åsikter och få insyn i nämndens verksamhet beträffande handläggning av 
fritids- och idrottsfrågor av allmän karaktär. 
 
Fritidsrådet har nio ledamöter och sju ersättare. Fem av ledamöterna jämte fem 
ersättare utses av Fritids- och folkhälsonämnden. Övriga ledamöter och ersättare utses 
av föreningarna genom Föreningsrådet. 
 

Bilaga 

Reglemente 



 
 
 
 
 
Reglemente för Kommunala Fritidsrådet (KFR) i Borås Stad 
 
§ 1 Fritidsrådet är en referens- och samrådsgrupp, utan beslutande funktioner, till 

Fritids- och folkhälsonämnden. 
 
§ 2 Fritidsrådet syftar till att bereda föreningslivet möjlighet att framföra åsikter och 

få insyn i nämndens verksamhet beträffande handläggning av fritids- och 
idrottsfrågor av allmän karaktär. 

 
§ 3 Fritidsrådets verksamhetsområden omfattas av frågor inom fritidsverksamheten 

och har bland annat till uppgift 
 
   att framföra synpunkter på frågor som gäller stödet till föreningslivet 
  
  att föreslå förändringar och förbättringar av stöd och service till  
   föreningslivet 
 
  att  följa förändringar i efterfrågan på kommunens fritidsutbud 
 
  att  informera föreningarna om kommunens utbud av aktiviteter,  
   anläggningar etc, planerad förändring samt utbyggnadsplaner inom 
   fritidssektorn, samt 
 
  att yttra sig i ärenden som remitterats till KFR 
 

§ 4 Fritidsrådet har nio ledamöter samt sju suppleanter. Fem av ledamöterna jämte 
fem suppleanter utses av Fritids- och folkhälsonämnden. 

 
 Fyra av ledamöterna samt två suppleanter utses av föreningarna genom 

Föreningsrådet. 
 
 --------------------------  
 
 Suppleant kallas av den ledamot som har förhinder att närvara vid sammanträde. 
 Handlingar utsänds kontinuerligt även till suppleanter. 
 
 Fritidsrådets ledamöter och suppleanter väljs för en tid av fyra år ( kommunala 

nämnders mandattid). Föreningsrådet --------- utser ledamöter och suppleanter 
varje år efter årsmötet. 

 
§ 5 Ordförande utses av Fritids- och folkhälsonämnden. Vice ordförande utses av 

Föreningsrådet. 
 
 
 



 
§ 6 Fritidsrådet sammanträder minst två gånger per år. 
 
 Fritids- och folkhälsokontoret svarar för sekreterarfunktionen i rådet. 
 
§ 7 Vid Fritidsrådets sammanträde har förvaltningschefen, enhetschefen för 

förenings- och uthyrningsenheten rätt att närvara, liksom de personer som 
särkilt kallas av rådet. 
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Deltagande i ECAD Mayors’ Conference 12-13 juni 

2017 i Kaunas, Litauen 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden utser två representanter från nämnden att representera 
Borås Stad vid ECAD Mayors’ Conference den 12-13 juni 2017 i Kaunas, Litauen.  
 

Sammanfattning 

Borås Stad är medlem av European Cities Against Drugs. Sammanslutningen anordnar 
årliga konferenser där politiker och tjänstemän representerar staden. 
 

Bakgrund 

ECAD har ca 250 medlemsstäder i Europa varav ca 40 städer/kommuner är från 
Sverige.  
 
ECAD´s plattform i sammanfattning 
• mot legalisering av narkotika 
• för nya metoder i kampen mot narkotika 
• för en utveckling av vården av missbrukare 
• för en aktiv och offensiv förebyggande verksamhet 
• för ett internationellt samarbete 
 
ECAD anordnar varje år en Mayors´ Conference där medlemsstäder/kommuner från 
hela Europa bjuds in. Målgruppen för konferensen är politiker och tjänstemän. 
Konferensen syftar till att stärka såväl tjänstemän som politiker genom 
kunskapsökning, erfarenhetsutbyte och nätverkande. 
 

Förvaltningens övervägande 

Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit 
ställning emot legalisering av narkotika och arbetar enligt ECAD´s riktlinjer för en 
restriktiv narkotikapolitik. 
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Konsekvenser 

Genom att Borås Stad medverkar i konferensen får man breddade kunskaper inom 
drogförebyggande arbete, samt möjlighet till erfarenhetsutbyte och nätverkande med 
andra deltagande städer/kommuner. 
 

Bilagor 

Inbjudan till konferensen. 
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Tjänsteutlåtande yttrande över programsamråd 
gällande planprogram för Hestra, Torpa-Hestra 4:1 
m fl, Borås Stad 
BN2015-1058 
 

 
Förslag till beslut  
Fritids- och folkhälsonämnden skickar yttrande avseende programsamråd gällande 
planprogram för Hestra, Torpa-Hestra 4:1 m fl, Borås Stad till 
Samhällsbyggnadsnämnden. 
 
 
Sammanfattning 
Förvaltningen ställer sig positiv till planprogrammet för Hestra. Det är väl 
genomarbetat utifrån olika aspekter. 
  
I programmet finns strukturer som borgar för att kvaliteten på boende och närhet till 
naturen ska vara fortsatt hög. Här behöver kommunen vara nära exploatörerna och 
följa upp planprogrammets intentioner. Eftersom Borås har behov av bättre 
integration är det även viktigt att man undersöker möjligheten att bygga i olika 
prisnivåer, vilket gynnar mångfalden.  

 
Vi vill även understryka behovet av gröna stråk genom området för att nå de 
friluftsområden som angränsar till Hestra. Har man ett grönområde inom 5-10 
minuters promenad från sin bostad används det i högre grad av de som bor i närheten. 

 
Förvaltningen genomförde nyligen en aktivitetsplatsutredning. Området Hestra var ett 
utav de områden som pekades ut för att man saknade mötesplatser av den här typen. 
Här behöver man tidigt i processen planera områden där sådana kan byggas. 
 
 
Bakgrund 
Planprogrammet för Torpa-Hestra 4:1 med flera omfattar området nordväst om 
Symfonigatan upp mot Ryssbybäcken. Huvudfokus är att se över lämplig exploatering 
och strategiska ställningstaganden som behöver göras när det gäller kommunikationer, 
grönstruktur och servicebehov.  
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Planprogrammet övergripande målsättning är att utreda översiktliga förutsättningar, ta 
fram en målbild, en struktur för bebyggelseområden och grönområden samt 
planeringsprinciper för områdets innehåll. 
 
 
Förvaltningens överväganden 
Hestra stadsdel har under en lång tid varit en stadsdel dit man gärna flyttar om man vill 
bo i gröna omgivningar och ha nära till friluftsliv. Planer på att utveckla området har 
funnits sedan en lång tid tillbaka och under 1990-talet hade man en nordisk bomässa 
förlagd hit. Det som har utmärkt Hestra sedan dess har varit ett bostadsområde med 
hög kvalitet på bostader och höga naturvärden. Man har haft närhet till service genom 
att förskola, skola, fritidsgård och idrottsanläggning skapat ett centrum i stadsdelen. 
Här kan områdets service utvecklas ytterligare genom att man möjliggör för olika typer 
av etableringar och kommunal service i bottenvåningen på de nya husen.  
 
Planprogrammet för Hestra är väl genomarbetat och har stora möjligheter att utveckla 
stadsdelen. Förvaltningen gillar att man tar tillvara de möjligheter som Ryssbybäcken 
och Hestra ängar ger, samt att man skapar bryn och nya grönstrukturer i området. 
Genom att anpassa byggnaderna till naturen ökar man även kvaliteten på upplevelsen 
av det gröna. Från förvaltningens sida vill vi understryka behovet av gröna stråk 
genom området för att nå de friluftsområden som angränsar till Hestra. Har man ett 
grönområde inom 5-10 minuters promenad från sin bostad används det i högre grad 
av de som bor i närheten. 

 
Kommunikationerna är goda i området. Genom att man bygger ihop Orkestervägen 
och Musikvägen ökar möjligheterna för busspendling i hela området. I området finns 
redan bra infrastruktur för cykel- och gångvägar, som man kan bygga vidare på. Även 
placeringen av skolor och förskolor i närhet till natur och bostäder känns väl 
genomtänkta.                           
 
Förvaltningen genomförde nyligen en aktivitetsplatsutredning. Området Hestra var ett 
utav de områden som pekades ut för att man saknade mötesplatser av den här typen. 
Här behöver man tidigt i processen planera områden där sådana kan byggas. 

 
 
Konsekvenser 
I programmet finns beskrivningar om hur man kan ta tillvara befintliga gröna stråk och 
utveckla området med nya inslag av grönska där det behövs. Det finns även 
beskrivningar av hur man ska bygga husen för att öka möjligheterna för människor att 
mötas. Här behöver kommunen arbeta nära exploatörerna och följa upp att 
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planprogrammets intentioner följs. Annars riskerar Hestraområdet att mista sin 
attraktion både vad gäller hög kvalitet på boende och närhet till naturen. 
 
Det är svårt att bygga nya bostäder till låga kostnader, oavsett boendeform. Därför 
finns en risk att Hestra förblir ett område där endast personer med god ekonomi har 
möjlighet att bosätta sig. För att öka möjligheterna för fler vore det bra om det 
kommunala bostadsbolaget kunde bygga hyresrätter. I Göteborg har man gjort 
upphandlingar i tre olika prisnivåer i områden som utvecklas, för att motverka att 
kostnaderna för bostäder blir för höga. Borås har behov av att arbeta för större 
integration i alla stadsdelar. 
   
 
Samverkan 
En tjänsteman från förvaltningen har medverkat i hela processen i projektstudion där 
flera professioner i samverkan tagit fram programmet.  
 
 
Bilagor 
Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 m.fl 
 



PLANPROGRAM 
FÖR TORPA-HESTRA 4:1 MED FLERA

NÄRA - UNIKT - GRÖNT



MEDVERKANDE 
Projektstudioteam
Emma Larsson, Projektledare, Samhällsbyggnadsfövaltningen
Anders Graad, Mark och exploateringsansvarig, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen
Johan Ekeblom, Planprogramansvarig, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Hanna Rickdorff Lahrin, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen 
Karin Graad, Stadsledningskansliet; Startegeisk samhällsplanering 
Maria Albertsson, Tekniska förvaltningen 
Kent Claesson, Tekniska förvaltningen 
Anna Ljunggren, Miljöförvaltningen 
Pia Aspegren, Miljöförvaltningen 
Anna Karlsson, Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
Anita Gyllensten, Stadsdelsförvaltning väster 
Niclas Johansson, Stadsdelsförvaltning väster 
Anna-Karin Schön, Borås Energi och Miljö 
Uppdragsansvariga  
Elisabeth Eickhoff, Stadsledningskansliet; Mark och exploateringsavdelningen 
Michaela Kleman, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Innan kommunen påbörjar ett detaljplanearbete kan ett planprogram 
behöva tas fram för att översiktligt utreda förutsättningar och formulera 
mål och visioner. Planprogram görs ofta över ett större område och 
ger en struktur för bebyggelse, vägnät och grönytor. Planprogrammet 
skickas på samråd till kommunala förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på 
förslaget inför fortsatt detaljplanering. De berörda skall ges möjlighet 
till insyn och påverkan innan kommunens ställningstaganden är 
låsta. Efter programsamrådet kommer det att successivt göras flera 
detaljplaner för olika delar av det område som planprogrammet 
täcker. Planprogrammets syfte är att under hela processen finnas 
med som ett övergripande inriktnings- och måldokument.

Bilder, kartor och illusttrationer framtaget av Projektgruppen där ej annat anges. 
Med särskillt tack till: 
Zilka Cosic 
Fredrik Hjelm
Jonathan Westlin

Planprogram för Torpa-Hestra 4:1 Med flera 2017-01-17
Diarienummer: BN 2015-001058
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Inledning
GRANNSKAP 
Hestra ligger i den nordvästra 
delen av Borås med ca 2-3 km 
till stadskärnan. Programområdet 
omfattar ett ca 1,5 km2. Det 
avgränsas av Alingsåsvägen i 
nordöst, Ryssbybäcken i nordväst, 
Ramnaslätts verksamhetsområde i 
sydväst och Byttorpssjön i sydöst.
Borås stad äger Torpa-Hestra 4:1 
vilket omfattar nästintill all den 
mark som pekas ut som lämplig 
för bostadsexploatering. Även det 
område vid Pianogatan som utgörs 
av fastigheterna Berwald 84-88 och 
Roman 1-4 ägs av Borås stad. Läs 
vidare om Pianogatan på sidan 18.
Från Hestra finns flera cykel- och 
promenadmöjligheter till Borås 
centrum. Kollektivtrafikförsörjningen 
är relativt god (varierar mellan 
10 och 30 min trafik under 
dygnet) och det tar ca 10-15 
minuter med bussen till centrum. 
Frilufts- och rekreationsområden 
finns flera i närheten. I sydväst 
ligger Byttorpssjön med ett 
kortare elljusspår, badplats samt 
fiskemöjligheter. Byttorps idrottsplats 
där Byttorps IF håller till finns i 
området ner mot Byttorpssjön. I 
nordväst ligger Ryssbybäcken och 
kring denna finns fina strövområden. 
Hestra Midgård, på fastigheten 
Partituret 1, ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
centrum. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 0-6, 

SYFTE OCH MÅL
Planprogrammets övergripande 
målsättning är att utreda översiktliga 
förutsättningar, ta fram en målbild, 
en struktur för bebyggelseområden 
och grönområden samt 
planeringsprinciper för 
områdets innehåll.
Planprogrammet ska skapa 
förutsättningar för en hållbar 
bebyggelseutveckling, både socialt 
och miljömässigt. Boende får tillgång 
till boendemiljöer med kvalitéer och 
upplevelsevärden där förutsättningar 
för ett rikt och hållbart liv ges.
Planprogrammet ska även säkerställa 
en grönstruktur med fokus på djur 
och växtlivets spridningsbehov 
och kopplingar för människan 
till olika grönområden. 
Planprogrammet ska även initiera 
genomförandeperspektivet genom 
initiala bedömningar kopplat till 
ekonomi och rimlighetspotential.

fritidsgård, idrottshall, äldreboende 
med mera. Hestra Midgård 
ägs av AB Bostäder i Borås. 
Området vid Hestra Ängar Torpa-
Hestra 4:4, är i privat ägo och där 
har Borås Stad beviljat planbesked 
under 2014 för att se på en möjlig 
utveckling av bostäder. Läs vidare om 
Torpa-Hestra 4:4 på sidan 19.

VARFÖR HESTRA PLANPROGRAM
I Borås generalplan från 1930-talet pekades Hestra ut som ett framtida 
utvecklingsområde för bostäder. Men det var först under 1970-talet som dessa 
idéer togs vidare genom den så kallade dispositionsplanen vilken pekade ut 
en stadsdel med 3000 lägenheter. De storskaliga planerna fullföljdes inte på 
grund av att efterfrågan på bostäder i Borås sjönk under slutet av 70-talet.
1989 togs nästa steg och i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) som 
arbetades fram, omprövades 70-talets planering och ersattes med en 
vision om parkstaden vilken tog sin utgångspunkt i landskapet.
Utveckling som 1989 års FÖP pekade ut började realiseras bara några 
år senare i och med den nordiska bostadsutställningen 1994, vilket gav 
Hestra en framgångsrik start med Parkstadsområdet kring Hestra Ringväg. 
Utställningsområdet från 1994 är ett område som bjuder på uppskattade 
bostadsmiljöer och hög arkitektonisk kvalité med utgångspunkt i nordiskt 
byggande och landskapets förutsättningar. Denna del har sedan blivit 
förebilden för fortsatta etapper som genomförts och genomförs. Även 
den fortsatta utvecklingen av Hestra i och med detta planprogram tar 
sitt avstamp i denna succé som är erkänt som i vissa fall beskrivs som 
ett av Sveriges bästa bostadsområden. En utmaning som förpliktigar.
Detta planprogram omfattar i stort sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades ut 1989 för att se på lämplig exploatering 
men även att se över de strategiska ställningstaganden som behöver göras 
avseende exempelvis kommunikationer, grönstruktur och servicebehov. 
Planprogrammet ska visa en uppdaterad version av kommunens samlade 
viljeinriktning och mål för en fortsatt utveckling av Hestra och vara basen 
för kommande utvecklingsprocesser. Totalt på Hestra med den fördjupade 
översiktsplanen som struktur har ca 600 bostäder byggts ut sedan 1990-talets 
början. Detta planprogram presenterar möjlighet för upp emot ytterligare 800-
1000 bostäder med en preliminär utbyggnadsstart 2020. Läs mer om tidigare 
ställningstaganden i kapitlet Tidigare ställningstaganden på sidan 28.



BYTTORPSSJÖN

LILLESJÖN

IP

F

F

F

S

GS IH VOB

VOB

RYSSBYBÄCKEN

RAMNASLÄTT INDUSTRIOMRÅDE

HESTRA ÄNGAR

LSS

LSS

LSS

Teckenförklaring

F FÖRSKOLA
S GRUNDSKOLA
G

VOB
FRITIDSGÅRD
VÅRD OCH OMSORGSBOENDE

LSS GRUPP- ELLER STÖDBOENDE
IP

IH
IDROTTSPLATS

IDROTTSHALL

PLANOMRÅDESGRÄNS

500 m

Alingsåsvägen/Väg 180

Sy
m

fo
n

ig
at

a
n

Orkestervägen

Göteborgsvägen

Industrigatan

HESTRA MIDGÅRD



6

Process
ARBETSMODELL
Arbetet med planprogrammet för Hestra utgår från en 
projektstruktur där en huvudprojektledare getts ett tydligt 
samordningsansvar från idé till genomförande. 
Planprogrammet har arbetats fram i projektstudioformatet. Projektstudion är 
ett arbetssätt där man mixar kompetenser från strategisk nivå och utförande 
och genomförandenivå till ett projektstudioteam. Projektstudioteamet 
har inledningsvis arbetat med att definiera viktiga utgångspunkter 
baserade på olika kompetenser och kunkaper för att gemensamt skapa ett 
planprogram. Arbetsformen innebär även att teamet arbetar ihop under 
mer koncentrerade tidsperioder för att få bättre utväxling och samordning. 
Detta även för att tidigare och tätare samordna de olika delprojekten.

STYRNING
Resultatet från projektstudion har löpande förankrats hos den 
politiska styrningen och ledningen för Hestra projektet som utgörs av 
representanter för Kommunstyrelsen (kommunalråden med ansvar för 
samhällsbyggande) och Samhällsbyggnadsnämndens presidium. Forumet 
kallas presidieöverläggning inom samhällsbyggande och är ett forum för politisk 
samordning. De formella besluten sker i respektive nämnd/styrelse. 

WORKSHOP
Forumet, presidieöverläggning inom samhällbyggande tog under året initiativ 
till att gå ut med en bred inbjudan till övriga berörda presider (Tekniska 
nämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Lokalförsörjningsnämnden, 
Fritids- och folkhälsonämnden samt Stadsdelsnämnd väster) för att ha 
en gemensam workshop med fokus på politiska mål och värderingar 
kopplat till Hestra projektet. Den 30 augusti 2016 ägde workshopen 
rum och ett 30-tal deltagare fördelade på hälften politiker och hälften 
tjänstemän fördjupade sig i att ta fram en gemensam målbild för Hestra 
som sedan kommit att bli grunden för detta planprogram men även för hur 
organisation, styrning och uppföljning kopplat till projektet ska säkras.

Ordmolnet visar ord som 
workshopdeltagarna satte på 
Hestra som plats och på själva 
arbetet med utbyggnaden, dess 
utmaningar, möjligheter etc. 
Större ord innebär att det är 
fler deltagare som använt ordet.

Hur tar vi oss an 
utmaningen att bygga 

flera hundra nya 
bostäder?!

Hur tar vi som kommun och 
markägare en aktiv roll i att utveckla 

Hestra på ett hållbart sätt?

Hur tar sig dagens och 
framtidens Hestrabors behov 

och drömmar sig uttryck?
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PROJEKTSTUDIO 
 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Platsens nuläge och förutsättningar 
ringades in, liksom projektets mål 
och utmaningar inför den fortsatta 
utvecklingen. Även arbetsprocess 

och resurskrav definierades.

WORKSHOP
En gemensam målbild avseende 

identitet, bebyggelse och funktioner 
diskuterades. En värde- och 

målformulering började ta form. 

PROJEKTSTUDIO 
 PLANPROGRAM

Fokus på planprogrammets 
innehåll och avgränsning. Arbetet 
kring stadsbyggnadsvärden utifrån 
workshopens målbild fördjupades.

TIDSPERSPEKTIV
Planprogrammet förväntas att antas under första halvan av 2017 av 
Kommunstyrelse/Kommunfullmäktige. Därefter kommer området delas upp 
i olika etapper och uppdrag. Området består av två huvudetapper – Västra 
och Norra, där den västra etappen utmed befintliga Orkestervägen bedöms 
som lämpligast att börja med och där en preliminär byggstart är bedömd till 
2020. Den norra etappen bedöms ha en något senare byggstart kring 2025. 
Hela programområdet beräknas kunna vara fullt utbyggt kring 2030.

PLANPROCESS
De förutsättningar som den fördjupade översiktsplanen från 1989 
ställningstaganden grundar sig på behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas genom att ta fram ett planprogram för det aktuella området norr 
om Symfonigatan. Detta kan påverka avgränsning och läge av etapper. 
Planprogrammet skickas på samråd till andra förvaltningar, myndigheter 
och boende i området för att kommunen ska få in synpunkter på förslaget 
inför fortsatt detaljplanering. Området kommer sedan att delas upp i flera 
detaljplaner. Den första detaljplanen kommer att påbörjas under 2017. 

GENOMFÖRANDE
Då kommunen är ägare till i stort sett all berörd mark som ska 
exploateras kommer markanvisningar ske. Anvisningarna kommer 
delas i uppskattningsvis tio stycken områden vilka kommer variera i 
storlek. För de första utbyggnadsområdena kommer anvisningen 
av mark genomföras samtidigt som detaljplanen tas fram. 
Du kan läsa mer om Genomförande på sidan 34.

Uppdrag Projketstudio Workshop Projektstudio
Planprogram

Samråd

2015
Detaljplaner

startas

Mark-
anvisningar

inledsHär är vi nu!

Preliminär
Byggstart 

2020

Planprogram - projekt Hestra

Forsatta uppdrag - projekt Hestra

Projekt Hestra 

2016 2017 2018-2020
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Stadsdelen Hestra har ursprungligen 
varit centrerad kring infartsstråket till 
Borås vid nuvarande Alingsåsvägen/
Kvibergsgatan. I omedelbar närhet 
till den gångbro som idag finns över 
Alingsåsvägen, låg tidigare en liten 
affär och, i anslutning till affären, 
en vändplats för bussen till centrala 
Borås. Denna plats utgjorde en 
samlingsplats för Hestraborna och 
kan sägas ha varit början till ett 
centrum för stadsdelen. Bebyggelsen 
på Hestra låg organiskt framvuxen 
främst mot väster, norr och nordost 
om samlingsplatsen. Mot söder 
finns stadsdelen Byttorp med 
Egnahem och flerfamiljshus. Det 
aktuella planprogrammet ligger i 
utkanten av Hestra, i västra och 
nordvästra delen av det område som 
ursprungligen benämndes Hestra. 
Stadsdelen, som vi avgränsar den 
idag, har fram till slutet av 1950-talet 
i princip helt präglats av ett odlings- 
och beteslandskap med tillhörande 
bebyggelse. Gårdsbildningarna 
har löst sammansatt grupperat 
sig främst på den västra sidan av 
Alingsåsvägen. Några få rester av 
odlingslandskapet och den äldre 
bebyggelsen finns ännu bevarade på 
Hestra och de utgör idag mycket 
viktiga komponenter för att skapa 
ett historiskt djup, en läsbarhet och 
därmed en förståelse för stadsdelens 
ursprung, framväxt och historia. 
De är kärnan till dagens Hestra. 
Under perioden 1930-1960, när 
Borås växte kraftigt, kom även 
områden som Hestra, som då 

uppfattades ligga långt ut från 
själva staden, att få tillskott av ny 
bebyggelse när staden sprängde 
sina gamla gränser. Det handlade 
i några enstaka fall om mindre 
flerfamiljshus samt ett antal nya 
boningshus i anslutning till äldre 
gårdar. De nya husen fick en modern 
utformning och anslöt i stort till 
funktionalismens stilideal, vilket 
delvis förändrade områdets karaktär. 
Denna bebyggelse är idag insprängd 
i den befintliga, något yngre, 
bebyggelsestrukturen och utgör en 
lite otydlig årsring på själva Hestra. 
I spåren av 1960-talets ekonomiska 
framgångar och en stark 
urbaniseringsvåg i Sverige förtätades 
Hestra med ett stort antal nya 
bostäder. Detta skedde främst öster 
och nordost om Alingsåsvägen 
utmed bland annat Gejersvägen och 
Ryssbyvägen där en mängd nya villor 
byggdes i tidstypisk stil vid slutet av 
1960-talet och under tidigt 1970-
tal. Framförallt de s.k. Atriumhusen, 
som HSB uppförde vid Glimmerplan 
1968, och radhusen vid Kvartsgatan 
från 1970, dominerar intrycket 
i denna del av Hestra. Genom 
sin placering i de östra delarna av 
Hestra blir dock avtrycket på den 
del som själva planprogrammet 
berör ganska begränsat.
Hestra skonades från 
miljonprogrammets storskaliga 
planeringsideal, trots att långt 
framskridna planer fanns för Hestras 
västra delar. En dispositionsplan, 
som omfattade 3 800 bostäder 

Hestras framväxt

för 11 000 invånare, fanns färdig 
1972. Den genomfördes aldrig 
på grund av textilkrisen och den 
stora utflyttningen från Borås 
som följde i dess fotspår. Delar 
av planen realiserades dock 1976 
när ett relativt stort antal radhus 
byggdes vid Romansgatan. 

Efter en lång stiltje i 
bostadsbyggandet på Hestra 
kunde ytterligare delar av 1972-
års dispositionsplan utnyttjas år 
1988, då en omfattande förtätning 
genomfördes vid Sonatgatan. 
Den tidstypiska bebyggelsestrukturen 
med sina karaktäristiska 
radhus skapar idag en tydlig 
årsring på Hestra. 

En vy över det som idag är Hestra parkstad. Foto: Trygve Åkesson hämtat från Hestraiboras.se

Med ett ursprung i en FÖP 
kallad ”Hus i park” från 1989 
skapades Hestra Parkstad under 
1990-talets första år. Utbyggnaden 
av det nya området avslutades 1994 
med en mässa kallad ”Nordisk 
Bostadsutställning”. Hestra 
Parkstad och mässområdet har 
idag i princip blivit synonymt med 
stadsdelen och dess bebyggelse 



Hestra Västra
Delområde 1 i detta program
Prognos 1989 för området var 150 villor vilket sedan omfomuleradaes i 
planprogram från 2006 till ca 60 villor. 
1989 var inriktningen för det sydvästra hörnet verksamhetsområde.

13 villatomter och LSS Boende utbyggt 2005-2006 

Hestra Parkstad
Bostadsutställningsområdet från 1994 omfattar 220 lgh och 
centrumfunktion. Området har sedan dess kompletterats 
2006 med 42 lgh samt 2010 med 42 bostäder. 
Totalt 304 Bostäder. (prognos 1989 var 200 bostäder.)

HESTRA 1989-2016
Totalt antal byggda bostäder inkl byggrätter 730 st
Prognos för ej genomförda etapper enligt FÖP 1989: 530 st
Prognos 2016: ca 800-1000 bostäder

Sjögläntan
Utbyggt 2013 -2016. 
Totalt 63 radhus/parhus (prognos 1989 var 120 lgh.)

Hestra Trädgårdsstad
Detaljplan antagen 2014 medger  
cirka 150 Bostäder vid Kantaten

Planbesked lämnat 2014. 
Cirka 10-15 Bostäder.

A
lin

g
såsvägen/Väg 180

Sy
m

fo
n

ig
ata

n

Orkestervägen

Göteborgsvägen

500 m

Hallatorp
37 enbostadshus utmed Valthornsgatan 
40 enbostadshus utmed Flöjtgatan 
9 kommunala tomter och förskola utmed Pianogatan.  
Samt en i gällande plan outnyttjad byggrätt för ca 18 bostäder på fastigheten Berwald 89. För 
denna pågår arbete med att ändra planen för att möjliggöra rad-/parhus bebyggelse. Totalt 
ca 100 bostäder och förskola (6 avdelningar) (prognos 1989 - 250 bostäder.)

Hestra Norra
Delområde 2 i detta program.
Utreddes inte i planprogrameet från 2006
Prognos 1989 för området var ca 380 bostäder
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utgör den helt dominerande 
årsringen, såväl fysiskt som mentalt. 
Området för utställningen har 
också förskjutit det som uppfattas 
som centrum av Hestra en bit 
västerut utmed Symfonigatan. 

När Hestra parkstad var topografi och värdefulla lansdskapselement 
utgångspunkten. Hus placerades antingen längs eller tvärs topografin, men alltid 
med landskapets förutsättningar som grund. Stenmurar och grusgångar anlades för 
att anspela på det gamla odlingslandskap den nya bebyggelsen placerats i.

Under 2006-2009 har det 
ursprungliga utställningsområdet för 
Hestra Parkstad kompletterats med 
fyra punkthus som relativt enkelt 
kan avläsas som senare tillägg.
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2006 tillkom bostadsrätterna i början 
av Hestra ringväg.

Både namnet Hestra Trädgårdsstad och utformningen av gatorna vittnar om hur 
viktig bostadsutställningen varit som identitetsskapar för det nuvarnde Hestras.

Det danska bidraget till Bostadsutställningen ritat av Vandkunsten skär topografin 
och visar därför endast kortsidan mot stråken vilket ger ett litet visuellt avtryck.

I enlighet med intentionerna i 
FÖP från 1989 har utbyggnaden 
av Hestra Parkstad fortsatt under 
2000-talet. Dessa senare tillkomna 
bebyggelseområden, uppförda 2008-
2016, har en tydlig struktur och egen 
karaktär med en tidstypisk arkitektur. 
De tre mest dominerande, Hallatorp, 
Hestra Höjd och Sjögläntan, innebar 

ganska omfattande tillägg till det 
ursprungliga Hestra Parkstad, 
men de inkräktar inte nämnvärt 
eftersom de har byggts med respekt 
och håller ett visst avstånd.  
Det senaste tillägget till stadsdelen 
Hestra byggs i tre etapper under 
2014-2017. Den nya bebyggelsen går 
under namnet Hestra Trädgårdsstad 

och byggs på marken där Hestra 
sjukhem tidigare låg. Sjukhemmet 
som byggdes 1978 hade när 
detaljplanen för bostadsbebyggelsen  
antogs stått övergivet i ett tiotal år.
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Programförslag

NATURNÄRA MED STADENS KVALITETER
Utbyggnaden av Hestra bygger vidare på parkstadskonceptet där samspelet med platsen och landskapet är den 
övergripande målsättningen för den fortsatta utbygganden. Hestra ska vara ett tryggt bostadsområde nära 
naturen som är variationsrik med strövskogen kring Ryssbybäcken, odlingslandskapet vid Hestra Ängar och 
friluftsområdet vid Byttorpssjön. Hestra har även nära till vardagsservice och bra kopplingar/förbindelser till 
stadskärnans utbud. I bebyggelsen ska det finnas en blandning av bostadsformer som tilltalar en bred grupp 
människor. Området ska vara rikt på variation och kontraster i den byggda miljön och i mötet mellan natur och 
bebyggelse ska stor omsorg läggas. I Hestra ska det finnas miljöer som lockar både barn och vuxna till lek och 
rörelse vilket bidrar till ett hälsosamt liv. Området ska även präglas av ett genomgående hållbarhetstänkande.

HESTRA VÄXER... TILL ETT NÄRA, UNIKT OCH GRÖNT BOENDE
• Hestra ska vara platsen där människor lever ett rikt och hållbart vardagsliv.
• Hestra ska inrymma flera olika sorters boenden där upplåtelseform, storlek och uttryck ska passa många behov.
• Hestra ska växa som en modern version av parkstadskonceptet där grönska och närheten till naturen är den bärande idén.
• Hestra ska byggas så att platsens unika värden och förutsättningar tas tillvara genom att utblickar, stråk 
 och mötesplatser skapar samband med naturen.

• Hestra ska som område fortsatt ha en unik karaktär där arkitektur, hållbarhet och kvalité är ledord.
• Hestra ska präglas av att stor omsorg har lagts vid mötet mellan de bebyggda delarna och den sparade naturmarken.
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Rik och hållbar vardag

Hållbart resande 
Enkla vardagsval 

Mötesplatser 
Föreningsliv 

Servicestruktur för olika skeden i livet 
Koppla samman – med kringområden och 

stadskärnan. Variation i boendeutbudet

Hyra, köpa! 
Storlek – ett rum eller flera rum 

Bo högst upp eller med markkontakt och egen 
täppa 

Behov och efterfrågan - Generationer och 
Demografi 

Hestra Standard 
Karaktär och Kvalité 

Arkitektoniskt utryck - Hestra Standard
Materialval - sunda och hållbara 

Grönstruktur och terränganpassning 
Gaturum och allmänna ytor med tydlighet och 

inbjudande karaktär

Unika värden får ta plats

Gröna länkar – del av stadens
 övergripande grönstruktur 

Ryssbybäcken är ett mervärde som ska 
stärkas och lyftas fram 

Hestra ängar ska utvecklas till en mötesplats för 
hela Hestra 

Friluftsvärdet - Besökspotential

Kajer mot det gröna

Storskogen ska upplevas och kännas nära 
Skapa bryn - aktivt skapa ny grönstruktur

Kreativ och öppen process

Samverkan
Dialog

Tydlig och sammanhållen projektstyrning

NÄRA - UNIKT - GRÖNT
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VEM BOR I HESTRA 2030

Gittan 68 år, bor med sin make.
Vi njuter varje dag av vårt friare liv i lägenhet, behöver inte klippa gräs eller rensa 
rabatter. På morgonen sitter jag vid mitt frukostbord och ser ut över Borås. Vi bor 
på åttonde våningen i ett fantastiskt höghus. I eftermiddag ska jag träffa mina f d 
arbetskamrater och vi ska vara med i en bouleturnering på Byttorps idrottsplats, tror 
att vi har chans att vinna. Efter tävlingen kommer vi att gå till Hestra Midgårds- 
terrassen och äta något gott. Om vi orkar tar vi en promenad i området, hoppas att 
det finns några grönsaker att köpa hos odlarna borta vid Hestra ängar, de brukar 
vara kvar sent om det är vackert väder.

Julia 43 år med Oscar 13 och Lovisa 17 år
Tänk att vi fick tag på en lägenhet med balkong i söderläge, nära naturen och ändå så 
bra kommunikationer till centrum. Barnen kan lätt åka till sin pappa på Druve fors 
och Lovisa kan enkelt ta sig ner till sina klasskamrater på gymnasiet. Oscar är ute 
i skogen och nere vid Ryssbybäcken dagligen. Ibland kommer han till och med hem 
med fisk som jag får steka. Oscar ska vara med i en fisketävling som fritidsgården 
anordnar till helgen, roligt att det händer så mycket i området.

Nina och Fatima 25 år.
Nu kan vi ordna det precis som vi vill ha det, känns fint efter alla år i studentboende 
och andrahandslägenheter. Bra att bussarna går så ofta så att det är smidigt att ta sig 
ner till våra jobb i stan. Vi bor på fjärde våning och har en liten balkong där vi kan 
se skog och höjder, mest tall i och för sig. Framför vårt hus är det ett radhusområde, 
där verkar det bo mycket barn. Ikväll blir det musikquiz på restaurangen vid Hestra 
Midgård, vi kommer nog att gå dit efter joggingrundan på motionsspåret.

Miguel 37 år, gift med 3 barn, 1, 6, 10 år.
Jag är föräldraledig sedan 2 månader tillbaka, så bra man kan ha det. Vi 
bor i en lägenhet med en stor uteplats, alldeles bredvid den härliga lekplatsen. 
Tänk vilka möjligheter det finns att kunna vara ute med alla barnen. I 
morse följde jag med de stora till skolan, en alldeles lagom promenad. Den 
lilla somnade i vagnen, så jag kunde sätta mig på caféet och ta en kopp kaffe 
i lugn och ro, lite slösurfande blev det också. På hemvägen ska jag gå in 
och beställa tid hos frisören för de två stora barnen. Hoppas att min sambo 
kommer hem i tid så att jag hinner ner till korpmatchen i fotboll på Byttorps 
idrottsplats. Vi trivs verkligen i området och tänk att det har blivit så enkelt 
att pendla till Göteborg i och med snabbussen till järnvägsstationen.
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STADSBYGGNADSVÄRDEN
Stadsbyggnadsvärden ska illustrera hur samspelet mellan 
gårdar, gator, torg och parker kan fogas samman till en 
nyskapande, mer värdetät, varierad och grön stadsdel med 
blandat innehåll och funktion. Inriktningen och principerna 
som stadsbyggnadsvärden pekar ut kommer att ligga till 
grund för stadens fortsatta arbete med Hestras utveckling. 
Principerna anger en ambitions- och kvalitetsnivå som 
kommer att fördjupas och utvecklas tillsammans med olika 
aktörer i samband med kommande planutformning och 
säkras genom planbestämmelser i den juridiska detaljplanen 
eller i avtal kopplat till exempelvis markanvisningar. 

NÄTVERK AV PLATSER
Naturområden, parkområden och 
lekplatser ska sammanlänkas. Dessa skapar 
tillsammans en mångfald och variation 
av möten och funktioner. Även de mer 
halvprivata zonerna i anslutning till 
bostadshus är en del i denna struktur och 
skapar naturliga möten mellan människor.

TOPOGRAFIN
Området är kuperat och  kräver 
en noggrann höjdsättning. 
Särdrag i naturen framhävs 
såsom landskapsrum som dalar 
och kullar men även detaljer 
som bergsbranter och  stenblock 
kan bli karaktärsinslag.

NUDGING
Stora markparkeringar undviks till förmån för gårdar, 
park- och naturstråk. Cykelparkeringar ska finnas 
lättillgängliga nära bostadshusen.  
I Hestra ”göms” bilen med fördel i och under 
byggnader. Topografin skapar förutsättningar att 
på ett naturligt sätt nyttja nivåskillnaderna och 
lägga parkering under hus och gårdsmiljöer. 

HÅLLBART RESANDE
Gång och cykel är prioriterade. 
Framkomlighet och trivsel är 
ledord. Skapa strukturer där 
kollektivresande är lätt och 
tillgängligt. 
Bilen ska få plats men 
inte dominera.

DENSITET
Lågt och glest i ytterkanterna 
mot skogsmarkerna ger utblickar 
mot naturen och skapar en 
övergång mellan natur och 
bebyggelse. Högt och tätt i 
anslutning till vägarna och vid 
entrépunkterna till området.

BOTTENPLAN
Samutnyttjande genom 
att servicefunktioner 
som förskolor och 
serviceboenden t.ex. 
LSS placeras med fördel 
i bottenplan på ett 
bostadshus. Befolkar 
området på olika tider.

VARIATION
Blandade 
upplåtelseformer 
och storlekar på 
bostäder ger dynamik 
och variation. 
Tillfredsställer olika 
behov och vardagsliv.

GENOMSLÄPPLIGA KVARTER
Inbjudande och öppenhet mellan bostadsområdena.  
Hus i park konceptets kvaliteter där 
bostadsgårdar och den sparade naturen mellan 
kvarteren binds samman till ett nätverk av 
miljöer och mötesplatser. Gårdarna ska inte 
upplevas som isolerade öar utan ska uppfattas 
som delar i den övergripande helheten. 

KAJER MOT DET GRÖNA
Ett aktivt möte mellan bebyggt 
och natur med bryn för att säkra 
strövskogen och storskogskänslan 
med bevarad närhet till 
bebyggelsen. Här placeras med 
fördel stigar och gångvägar. 
Skötselgraden kan variera.
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i mitten av bebyggelseområdet och 
är minst 2000m2 har ett medeldjup 
på 2,5 m och ligger i området där 
vägdragningen föreslås. Alternativ 
har översiktligt studerats men för att 
skapa en effektiv bebyggelsstruktur 
föreslås detta område att grävas ut 
vilket måste konsekvensbedömas 
och utredas vidare. Det andra 
torvområdet är större och djupare 
och bedöms inte rimligt att 
gräva ur. Varken ur ekonomisk 
eller miljömässig synpunkt. Det 
behöver studeras om den västra 
delen av torvområdet kan göras 
byggbar för en vägkoppling för 
att möjliggöra byggbara delar. 

ETAPPER OCH 
EXPLOATERINGSGRAD
En preliminär indelning i etapper och 
tänkbar exploateringsgrad presenteras 
i strukturskissen. Här redovisas 13 
deletapper. Dessa har beräknats i 
bruttoytor och en exploateringsgrad 
är framtagen som baseras på ett 
antagande om att 50% av bruttoytan 
kan omvandlas till kvartersmark 
och att kvartersmarken sedan kan 
bebyggas till 30% (byggnadsyta - 
BYA). Det ger ett e-tal mellan 0,3 
till 0,7 i de framtida etapperna. 
Exploateringsgraden blir då relativt 
lik området kring Hestra ringväg 
som har en exploateringsgrad 
på ca 0,4 till 0,6 i e-tal. Talet 
beräknas genom att den bebyggda 
ytan delas med storleken på en 
avgränsad markyta runtomkring.

HESTRA VÄSTRA 2020-2025

1 Skapa en tydlig entré. Bostäder 
3-6 våningar och i vissa lägen 

något högre bebyggelse max 8-10 
våningar. Service och verksamheter 
ska lokaliseras intill entrépunkten. 
Möjlighet att integrera äldreboende 
och/eller LSS-boende i någon 
del. Ca 100-150 bostäder 

2-3 Blandad skala upp 
till 5/6 våningar. Hus 

i många volymer som skapar 
grupper och placeras i terrängen. 
Variation av lägenheter med 
balkong och med uteplats på 
mark. ca 150-200 bostäder

4 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola och/eller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola.

5-6 Blandad skala mellan 
2-4 våningar. Flera 

volymer som placeras i terrängen.
Viktigt möte med naturen och 
Ryssbybäcken. Ca 100 bostäder

7 Förskola i karaktärsbyggnad i 
anslutning till naturmarken. 

Placering och höjd av byggnad 
behöver noga studeras för att få 
till ett varsamt och bra möte med 
Ryssbybäckens omgivning.

HESTRA NORRA 2025-2030

8 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för att 

skapa ett stadsmässigt och 
händelserikt gaturum utmed 
Orkestervägen. ca 80 bostäder 

9 Bebyggelse i punkthus och 
lamellform 3-5/6 våningar. 

Husen placeras utmed berget 
och upp på höjden, för att ta till 
vara utsikten. Torvrik mark och 
den kuperade topografin behöver 
noga studeras. Ca 80 bostäder.

10 Bebyggelse i 4-6 våningar 
tätt mot vägen för 

att skapa ett stadsmässigt och 
händelserritk  gaturum utmed 
Orkestervägen. Mötet med 
naturen ner mot Ryssbybäcken 
är extra viktig. ca 100 bostäder 

11 Blandad skala upp till 5/6 
våningar – området pekas 

även ut som tänkbar lokalisering för 
förskola ochieller skola. Förskola 
kan med fördel placeras i bottenplan 
integrerat med bostäder. Skola 
däremot kan behöva ligga separat 
och är svårare att integrera med 
bostäder. Skola tar hela området i 
anspråk. ca 100 bostäder eller skola. 

12 -13 Bebyggelse i 
många volymer. 

2-4 våningar. Ca 40 bostäder 

HESTRA VÄSTRA &  
HESTRA NORRA
Hestraprojektet omfattar två 
huvudområden – Hestra Västra 
utmed befintliga Orkestervägen där 
uppemot 500-600 bostäder kan 
rymmas och Hestra Norra vilket 
skapas genom en sammanbyggning 
av Orkestervägen och Musikvägen 
och kan inrymma uppemot 
300-400 bostäder. Dessa två 
huvudområden kan delas upp i flera 
delområden och innebär många 
projekt med olika byggherrar.
Hestra Västra är det första delområdet 
av Hestras fortsatta utbyggnad och 
här är mycket av infrastruktur etc. 
redan på plats. Hestra Västra har 
goda markförhållanden i utpekade 
bebyggelseområden med undantag 
från torvrikmark i sydöst (område 
1). Området har ett medeldjup på ca 
1,5m och bedöms kunna grävas ut. 
Gällande avståndet för bostäder till 
Ramnaslätts industriområde i söder 
kommer detta att studeras vidare. 
Inom den sydvästra delen finns 
fornlämningar i form av fornåkrar 
vilka även de kommer att utredas 
vidare i det kommande arbetet. 
För Hestra Norra är investeringarna 
större. Exempelvis är vägdragningen 
om ca 1 km en stor investering. 
Även markförhållandena är mer 
komplexa då där finns två partier 
torvrik mark insprängt inom 
bebyggelseområdena vilket kan ses 
som försvårande och fördyrande. 
Det ena torvrika området som ligger 

Hestra 2020-2025-2030
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PIANOGATAN
Pionogatan är planerad och förberedd för villabebyggelse och ägs av Borås 
Stad. Under programarbetet har området studerats översiktligt och en 
tätare exploatering bedöms möjlig. En inriktning mot flerbostadhus i 3-5 
våningar bedöms rimligt för fastigheten. Funktioner som LSS -boende 
eller äldreboende skulle kunna vara en inriktning. En högre densitet kring 
korsningen Orkestervägen-Symfonigatan-Melodivägen höjer densiteten 
och minskar upplevelsen av genomfartsled. Det hjälper även till att stärka 
korsningen som en entrépunkt till de planerade delarna. Förutsättningarna 
och inte minst bullersituationen behöver dock noga undersökas. 
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TORPA-HESTRA 4:4
Planuppdrag gavs 2014 efter att 
ägaren till fastigheten Hestra 
4:4 ansökt om planbesked för 
att utveckla fastigheten med 
bostadsbebyggelse. Fastigheten ingår 
i Hestra Ängar som är en känslig 
landskapstyp vars karaktär är en 
unik resurs i Hestraområdet som 
stort. Öppenheten är en resurs och 
det är även en av få bevarade rester 
av det agrara Hestra. Bedömning 
som hittills gjorts är att byggnation 
inte lämpar sig i det öppna 
landskapsrummet utan attdetta bör 
undvikas. Det var den här typen av 

landskap man hämtade inspirationen 
ifrån när man byggde Hestra 
Parkstad. Placering av bostäderna 
bör ske kring det område som utgörs 
av ladan och i dess anslutning. 
Ängsmarkerna och dess omgivningar 
föreslås utvecklas till en stadsdelspark 
som kan lyfta fram Hestras identitet 
kopplat till historien. Ängsmarken 
blir då en grön resurs och den gamla 
fägatan renoveras iordningställs 
som promenadstråk. Stenmurar 
och vegetation i form av större 
lövträd är några av de inslag som 
är viktiga att ta hänsyn till.

Vy från Hestragärde mot nuvarande Hestra trädgårdsstad på 1960-talet. (se karta 
till höger). Bilden visar landskapet kring gårdarna på Hestra och ur vilket land-
skap dagens Hestra växt fram. Foto: Stig Gunnarsson, hämtat från Hestraiboras.se

Ungefärlig 
placering av 
fotografen 
när bilden 

till vänster 
togs
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SAMMANHANG
Hestra bygger på naturen och 
ska så göra även då de föreslagna 
delarna adderats. Den föreslagna 
exploateringen visar sin logik ur 
ett stadsbyggnadsperspektiv då 
man delar kartan mellan gröna 
ytor och exploaterade. De nya 
områdena visar sig då som en 
komplettering i tomrummen mellan 
de redan bebyggda delarna i staden, 
en förtätning. Samtidigt sätter 
programmet en tydlig gräns för 
hur långt ut i naturen staden kan 
gå, genom att skapa en buffertzon 
kring Ryssbybäcken som markerar 
gränsen för expansion åt nordväst. 
Den identitetsbyggande närheten till 
naturen bevaras även i de kvarvarande 
gröna områden som bildar en 
mittaxel i Hestra som helhet.

GRUNDSTRUKTURER
Bebyggelse 
Bebyggelsen består av en blanding 
mellan olika upplåtelseformer 
och lägenhetsstorlekar.
Stråk 
Stråken knyter samman området 
och kopplar utbyggnaden till såväl 
naturen som resten av staden.
Platser 
Det offentliga rummet har en 
grön karaktär och tillgodoser 
behovet av lek, vila, mötesplats 
och rekreation. Ligger i stråken.
Gröna länkar 
Hestra bygger sin identitet med 
utgångspunkt i närheten till naturen 
vilket gör den till den viktigaste 
strukturen. Den utgör strukturen 
inom utbyggnaden och knyter även 
ihop området med omgivningen.
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BEBYGGELSE
BLANDAT BOSTADSUTBUD 
I utbyggnaden ska det finnas olika typer av bostäder för att skapa 
en spännande och varierad bebyggelse att bo, vistas i och passera. I 
hela området ligger tonvikten ligger på flerfamiljshus i 3-6 våningar, 
men även punkthus i uppemot tio våningar är möjligt där topografin 
tillåter. Även radhus i 2-3 vån är lämpligt framförallt närmast naturen. 
Totalt kan hela utbyggnadsområdet rymma upp till 1000 bostäder.

VARIAIATION I DENSITET
Längs lokalgatorna koncentreras den högre sammanhållna bebyggelsen 
av flerfamiljshus för att skapa en stadsmässig miljö. Även om dessa 
gator har hög densitet, måste de vara öppna och möjliggöra att komma 
in i kvarteren och vidare ut. Huvudprincipen är att ju längre in i 
området och närmare naturen, desto lägre och glesare bebyggelse är 
huvudprincipen, men även här kan finnas högre flerbostadshus. 

Bebyggelsestrukturens huvudprincip: 
Tätt och högt kring Orkestervägen. Upp till fem/sex våningar 
Lägre och glesare längre in i bostadsstrukturen med inslag av högre 
punkthus. Höjdvariation på byggnader inom kvarteren eftersträvas.

Bilderna visar skisser på olika byggnadstyper som kan tänkas bli akutella i utbyggnaden av Hestra. Dessa ska ses som idéer för hur man kan laborera med olika byggnadstyper för att bäst ta tillvara de naturliga förut-
sättningarna. Inom ett större kvarter kombineras dessa för att skapa en varierad och händelserik miljö i en männsklig skala.

En sekvens av lamellhus i olika utfö-
rande och höjd tätt inpå lokalgatorna 
skapar variation och ger trygga gatu-
miljöer. Kan längre in från lokalgator-
na placeras längs med topografin.

Sammanbyggda volymer erbjuder ett 
visuellt mindre intryck, samtidigt som 
bygg- och därmed boendeostnaderna 
kan hållas nere.

Byggnadsvolymer kan med fördel skära 
topografin och terrasseras för att inte 
skapa alltför dominanta och höga 
byggnadsvolymer.

Stadsradhus kan uppföras i två eller tre 
våningar och placeras nära gränsen till 
den sparade naturen.

Nära naturgränsen kan även parhusbe-
byggelse placeras. Detta är den minsta 
byggnadstypen som är aktuell.
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ÖPPET OCH INBJUDANDE
Det är viktigt att det mötet mellan 
gata och bebyggelse blir så aktivt 
som möjligt, med variation i 
förgårdsmarken och entréer. 
Entréerna hjälper till att ge liv åt 
gatorna och ger förutsättningar 
för människor att mötas och 
förgårdsmarken ger plats för bl.a. 
grönska som gör att kvartersgatorna 
upplevs som kvarterets framsida. 
Huset bör ligga så pass nära gatan 
att det finns en kontakt mellan gata 
och entré, men förgårdsmarkens 
djup kan variera från tomt till tomt 
för att skapa variation utmed gatan. 
Bebyggelsestrukturen samspelar 
med stråken och uppmuntrar 
människor att röra sig igenom och 
även  stanna upp i området för 
att vistas på någon av grönytorna 
och gårdarna eller ta sig vidare 
till exempelvis strövskogen vid 
Ryssbyån eller ner mot Symfonigatan 
och området vid Byttorpssjön.

MATERIAL OCH FORMSPRÅK
Material ska väljas med omsorg för 
att vara både hållbart och passande. 
Utformningen av bebyggelsen 
ska göra att upplevelsen av att 
området är sammanhållen med en 

egen identitet, med fördel kopplat 
till Hestras profil och identitet 
genom Bostadsutställningsområdet 
från 1994. Exempelvis används 
naturmaterial och naturfärger. 
Även området kring Hestra 
Trädgårdsstad (kv Kantaten) har 
ett variationsrikt innehåll gällande 
både skala och boendeformer 
kombinerat med ett eget uttryck. 
Inom bostadstomterna ska en 
medvetenhet omkring ekoeffektiva 
ytor finnas, vilket innebär att ju 
större del av fastigheten som är 
bebyggd desto mer buskar, träd och 
klängväxter krävs för att kompensera 
för bebyggelse och hårdgjorda ytor.

UTÖKAD SERVICE
Hestra Midgård ligger utmed Hestra 
ringväg och utgör stadsdelens 
”centrum”. Centrumbyggnaden 
inrymmer idag grundskola 
0-6, fritidsgård, idrottshall, 
äldreboende m.m. Intill ligger 
även en mindre byggnad som idag 
är ett matställe men som under 
även åren fungerat som närbutik i 
perioder. Då stadsdelen vuxit fram 
under en period där bilismen och 
storskalighandel varit dominerande 

finns det en avsaknad av kommersiell 
service och arbetsplatser (utöver de 
kommunala servicefunktionerna).
Genom en fortsatt utveckling av 
Hestra med mer bostäder ställer detta 
krav på ytterligare servicefunktioner 
som nya förskolor och ökad kapacitet 
på skolorna i närområdet. Även 
ökat antal boende i området ger 
ökande förutsättningar för att kunna 
etablera någon form av närbutik 
eller liknande. Vid entrépunkten 
till de nya etapperna som skapas vid 
Symfonigatan och Orkestervägen 
bedöms det finnas potential att i 
kommande utvecklingsprocesser 
(detaljplan och markanvisning) få in 
butikslokal/-er i bottenplan men även 
studera möjligheten till att integrera 
kontor och serviceverksamheter.

FÖRSKOLA
Planprogrammet pekar ut behov 
av 2-3 förskolor. Inriktningen i 
planprogrammet är att förskolor 
med fördel placeras i bottenplan 
på bostadshus. Endast en specifik 
tomt pekas ut för förskola. 
Denna tomt ligger i höjdläge 
ner mot Ryssbyån som utgör ett 

känsligt topografiskt läge och där 
placering och höjd av förskole 
byggnad behöver studeras noga. 

SKOLA
Centralt i Borås stad  pågår ett arbete 
med en ”Skolstrukturutredning” där 
framtida behov av skolresurser utreds. 
Därav kan det inte i planprogrammet 
presenteras en beslutad lösning 
kring skolan. I planprogrammet 
presenteras därmed olika lösningar. 
Alternativ 1 – Utöka skolkapaciteten 
på Hestra Midgård 
Det finns enligt en preliminär 
bedömning gjord av 
lokalförsörjningskontoret möjlighet 
att utöka elevantalet med 100-
150 elevplatser. Detta kan ske 
genom en förändring i de övriga 
verksamheterna. I detta fall 
behöver även skolgårdsmiljön 
studeras då friytorna inte anses 
klara detta idag. Här kan det 
komma att bli aktuellt med en 
ändring av gällande detaljplan. 
En utökning av skolkapaciteten 
innebär att äldreboendet kommer 
att behöva omlokaliseras. 

Alternativ 2 Ny skola byggs i någon av 
utbyggandsetapperna Hestra Västra eller 
Hestra Norra 
I strukturskissen för planprogram-
met pekas två lägen ut för områden 
som är lämpliga att utreda vidare för 
skola. Ett läge i den Västra etap-
pen och ett i den Norra. Vardera 
område omfattar ca 20 000 m2.
Även skolor i närområdet studeras 
för att se om en kapacitetsökning 
är möjlig. Byttorpsskolans vilken 
ligger närmast Hestra bör särskilt 
nämnas. För Byttorpsskolan 
pågår ett detaljplanearbete för 
att se på utbyggnadsmöjlighet så 
att skolan kan gå från två till tre 
klasser per årskurs vilket blir en 
utökning med ca 150 elever. 

LSS- OCH ÄLDREBOENDE
Inom ramen för planprogrammet 
har ingen exakt placering eller 
koncept tagits fram gällande 
äldre- och LSS-boenden utan 
detta kommer att behöva tas med 
i kommande detaljplanering. 
Med fördel kan både äldreboende 
och LSS-boenden inrymmas i 
bostadskvarter i t.ex bottenvåningen. 

Sektrionen är en tänkt illustration av hur utbyggnaden 
skulle kunna se ut från Maku stål längst till vänster till 
förskolan Kärnhuset på Pianogatan längst till höger.
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STRÅK
Närheten till såväl centrum 
som till flera av Borås större 
verksamhestområden, såsom 
Ramnaslätt, Viared med flera, ger 
Hestra ett strategiskt läge när det 
gäller arbetspendling med cykel. 
Cykel och gångvägar är väl utbyggda 
och ansluter redan idag Hestra 
med stora delar av Borås. Därmed 
kan de finmaskigare stråken inom 
utbyggnadsområdet förutom att 
knyta ihop Hestra internt enkelt 
knytas till resten av stadens utbud. 
Utgångspunkten för utbyggnaden 
är att de sammanlänkade vägarna 
Orkester- och Musikvägen ska 
försörjas med kollektivtrafik vilket 
ger goda möjligheter att välja bort 
bilen som transportmedel. Prognoser 
för biltrafikökningen visar att 
utbyggnaden i framtiden kommer 
att bidra till kapacitetsproblemen 
i Byttorps- och Tullarondellen. Se 
vidare om trafiken under Utredningar, 
Trafik PM på sidan 32.

Lokalgator 
Lokalgatorna är huvudgatorna från 
vilka kvartersgatorna utgår. Här är 
trafikslagen separerade och det är här 
man hittar busshållplatser.  
Orkestervägen och dess utbyggnad ska 
vara lokalgata. Lokalgatorna har kom-
munalt huvudmannaskap.



24

NYA GATOR
Planprogrammet har studerat en 
förlängning av Orkestervägen så 
att denna sammankopplas med 
Musikvägen. Vägdragningen har 
översiktligt studerats så att den 
följer topografin. Utformningen 
kring Orkestervägen är med separat 
gång och cykelväg. Bebyggelsens 
möte med gatorna ska vara 
händelserikt och möjliggöra aktiva 
gaturum. Entréer ska därför vändas 
mot lokal- och kvartersgator.

RÖRELSE OCH TEMPO
Planförslaget är utformat så att 
det ska vara enkelt, tryggt och 
bekvämt att välja att gå, cykla eller 
åka kollektivt till dagliga aktiviteter. 
Gatustrukturen är uppbyggd så 
att trafiken fördelas inom området 
och att entréer vänder sig mot 
gatorna. Alla kvartersgator är av 
samma dignitet och gatan delas av 
motorfordon, gående och cyklister. 
Gatorna är smala och flera gator 
föreslås innehålla träd vars placering 
växlar sida för att sänka fordonens 
hastigheter. Gatorna följer topografin 
vilket ger en naturlig variation 
och håller nere hastigheter.

HÅLLBART RESANDE
Det är viktigt att det i 
detaljplaneskedet arbetas vidare med 
att skapa tydliga och gena kopplingar 
genom kvarteren. Exempelvis mindre 
stigar/gångstråk mellan/genom 
bostadsbebyggelsen så det går att gena 
till grönområden och busshållplatser. 
En Mobility Managementutredning 
ska utföras av exploatörerna i 
samband med detaljplanerna 

för att säkerställa vilka åtgärder 
som behövs för att underlätta för 
gång, cykel och kollektivtrafik.
Det studeras olika alternativ 
kring strukturen för den framtida 
kollektivtrafiken i denna del av 
staden. Därav finns en osäkerhet 
kring framtida linjesträckningar 
och turtäthet. Symfonigatan är idag 
stommen i kollektivtrafikstråket 
genom Hestra och är även utpekat 
som stommen genom Hestra i 
framtida nät. Den Norra etappen 
i planprogrammet som ligger 
längst från Symfonigatan kommer 
behöva att linjesträckningen går 
Orkerstervägen/Musikvägen 
för att kunna få god/
acceptabel kollektivtrafik som 
innebär ett avstånd om 300-
400 m till busshållplats. Till 
Symfonigatan är det 600-800 
meter från den Norra delen.

PARKERING
Att mötas av stora markparkeringar 
är något som ska undvikas. Intrycket 
av området ska vara hus i park 
och inte ”hus i parkeringsplats”. 
För att dämpa parkeringsytornas 
påverkan av intrycket i området ska 
parkeringslösningar som integreras 
i bebyggelsen eftersträvas. Det kan 
vara t.ex. parkering under mark, 
överbyggda gårdar med planterbara 
bjälklag eller mindre markparkeringar 
som vävs in mellan husen. 

Kvartersgator
Kvartersgator är gator för blandtrafik. 
De utgår från lokalgatorna och leder de 
olika trafikslagen in mellan kvarte-
ren. Kvartersgatorna har kommunalt 
huvudmannaskap.

Entrégator och -platser (ej bild)
Gator på kvartersmark med enskilt 
huvudmannaskap. Entrér till kvarteren 
och för angöring till husen.
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PLATSER
De tydligaste värden som identifierats 
i programarbetet rör rekreations- 
och naturvärden kopplade till 
framförallt två karaktärer som 
omfattas av planprogrammet;
Ryssbybäcken med sin anslutande 
granskog, samt ängsmarkerna i 
nordöst. Dessa två värdekärnor 
representerar det som gör 
Hestra unikt och attraktivt 
och ska därför behandlas 
varsamt vid exploateringen. 

NÄRPARKER OCH FICKPARKER
I de bebyggda områdena skapas en 
struktur där det insprängt mellan 
bostadsbebyggelsen finns gröna kilar 
och stråk som skapar ett finmaskigt 
nätverk av grönska och rörelse/
kopplingar mellan delområden.

STRÖVOMRÅDET KRING RYSSBYBÄCKEN 
Ryssbybäcken är en unik tillgång som ger hela 
utbyggnadsområdet karaktär. Bäcken skyddas från 
exploatering med en frizon som inte får exploateras 
med annat än stråk, leder och anläggningar kopplat till 
rekreation. Det är också dessa som skall bilda stommen i 
grönstrukturen till vilka närparker och träffpunkter inom 
exploateringsområdet knyts med hjälp av gröna stråk.

HESTRA MIDGÅRD OCH BYTTORPS IP 
Stärka och aktivera Hestra Midgård som 
målpunkt och centrum. Stärka kopplingarna 
mellan Hestra Midgård och Byttorps IP samt 
se på fler funktioner och samutnyttjande.

ENTRÉ/NOD  
Korsningen Symfonigatan-Orkestervägen blir i och med utbyggnaden en extra viktig 
punkt då den kommer fungera som entré och annonsör för det nya området HestraX. 
Här finns det bästa läget att etablera enklare servicefunktioner då platsen genom sitt 
strategiska läge har ett stort upptagningsområde och nära till busshållplats.

500 m

STADSDELPARKERNA
Hestra ängar är de sista 
påminnelserna om det agrara Hestra 
innan stadsutbyggnaden och blir 
särskilt viktig då den dels är en 
av få korridorer för djurlivet, men 
också för att den tillför en naturtyp 
som är sällsynt i stadsnära lägen. 
Ängsområdet skall utvecklas för att 
göras mer tillgängligt för rekreation 
och utgöra Hestras stadsdelspark. 
Element som stenmurar, hamlade 
träd och den gamla fägatan är 
element som ger extra karaktär och 
som ska bevaras/lyftas fram.
Byttorpssjöns område 
kantas även det i nordöst av 
lövskogsdominerande marker 
som hänger ihop med Hestra 
Ängar. Byttorpssjön är ett 
populärt rekreationsområde med 
ett kortare elljusspår, badplats 
samt fiskemöjligheter. Byttorps 
idrottsplats där Byttorps IF håller 
till ligger även i området ner mot 
Byttorpssjön. 
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GRÖNA LÄNKAR
Hestra byggs upp kring 
gröna samband i flera nivåer. 
Strukturbildande är kopplingarna 
till Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
och Hestra ängar. Genom de 
gröna länkarna knyts ett nätverk 
av platser och områden samman:
Strövområden; Rya åsar, 
Byttorpssjön, Ryssbybäcken 
Stadsdelspark: Hestra ängar 
Närparker: Ordnas inom bebyggelsen
Träffpunkter: Ordnas inom gårdar 
och kvarter  
Gröna stråk: Säkerställs norr 
och söder om planområdet

6 Grönområdesplan

Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens 
vattenresursprogram. 

Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden: 

•  Strövområden
•  Stadsdelsparker
•  Närparker
•  Träffpunkter
•  Gröna stråk för djur- och växtliv
•  Stråk för människan

Beskrivning av olika grönområden 
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den 
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för 
alla och finnas inom räckhåll.

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

NÄRPARK

TRÄFF-
PUNKT

BO-
STAD

längre promenader motionsrunda
trivsam, omväxlande miljö

naturstudier förskola/skola
odlingslotter

STADSDELSPARK

lummig vegetation
årstidsvariation

vindskyddade sittplatser
lek och spel

parti med naturmark
stillsamma promenader

NÄRPARK

lekutrustning
större gräsyta för bollspel

sittplatser

TRÄFFPUNKT

naturupplevelse
omväxlande terräng och biotoper

stigar
friluftsliv och motion
utflyktsmål med

kulturhistoria, djur

STRÖVOMRÅDE

växt- och djurlivets 
spridningskorridorer  
och passager

GRÖNA STRÅK
människans till-
gång till naturen

STRÅK FÖR 
MÄNNISKAN

301051-2 minuters 
gångväg

Borås Stads riktlinjer för maxavstånden till de olika grönområdeskategorierna.  
Illustration hämtad ur Borås stads Grönområdesplan

HUS I PARK – URBAN NATUR OCH NATURPRÄGLAD URBANITET
Rummen mellan husen ska präglas av en väl gestaltad grönska. 
Karaktärsgivande element som finns på platsen bevaras, såsom 
topografiska stenblock och björkdungar. Däremot ska granskogen inte 
bevaras, eventuellt kan undantag göras för enskilda träd eller mycket 
stora grupper om ca 0,5 hektar inom det bebyggda. Anledningen är 
dess dåliga förutsättningar att gå från grupplantering till solitär och 
mindre grupper, vilket ofta resulterar i vindfällen och kraftigt förändrar 
markvegetation tills dess att alla upplevelsevärden är förstörda. 
Hus i park, fast bättre. Påståendet sammanfattar den grundregel som ska 
gälla för de nya delarna av Hestra. Här ska de naturförutsättningar som 
finns förädlas och lyftas fram. Gator, vägar och kvartersstrukturer ska 
anpassas efter den befintliga topografin och en statisk, rätvinklig struktur 
undvikas. Rörelsemönstret ska vara naturligt och bygga på den gående 
människans tempo. Ett finmaskigt nät av gångvägar och stigar ska göra 
det möjligt att ta sig mellan de större gatorna och även ut i naturen.
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GRÖNA KAJER
För att knyta de nya delarna av 
Hestra till naturen är det viktigt 
med en väl omhändertagen gräns 
mellan naturen och det bebyggda. 
Genom att hantera denna gräns 
redan i ett tidigt stadie säkras 
den kvalitet som är grundvärdet 
i hela utbyggnadsförslaget. För 
att möjliggöra detta kommer 
utbyggnaden bygga på principen 
Kajer mot det gröna, vilket är en 
modell som utvecklats av Järfälla 

En tät struktur ställer höga krav på gårdarnas funktion och utformning. Gårdarna ska 
i första hand vara en mötesplats för de som bor och verkar i kvarteret. Gröna, lugna 
gårdar för lek, rörelse, vila och gemenskap ska eftersträvas. Samtidigt får gårdarna inte 
upplevas som isolerade öar utan ska kunna uppfattas som delar av den övergripande 
helheten med topografisk anpassning och naturpräglad urbanitet som ledord. 

• Gårdarna ska vara omsorgsfullt planerade och hålla en hög kvalitet 
avseende utformning och innehåll för olika boendes behov

• Goda solförhållanden på gårdar och uteplatser ska eftersträvas. 

• Boendeparkering ordnas på kvartersmark integrerade i utformningen. 
Dominerande markparkering ska undvikas så långt som möjligt.

• Underbyggd marks bjälklag skall vara planterbara med träd.

kommun med hjälp av medel 
från Delegationen för hållbara 
städer/Boverket. Kort sagt innebär 
modellen att man gör gränsen mot 
naturen till en framsida istället för 
en baksida, som en kaj, en plats där 
man kan promenera, uppleva saker 
och vistas. Detta gör det möjligt att 
skapa trygghet genom aktivitet och 
rörelse och tydliga gränser mellan 
privat och offentligt. I de aktuella 
områdena ligger utmaningen i att 

naturen domineras av granskog, 
vilken behöver minst en trädhöjds 
avstånd till bebyggd och anlagd 
mark då det ofta blir vindfällen i 
avverkningsgränsen. Därför ska redan 
i samband med avverkningen en 
brynzon anläggas intill granen för att 
både säkra avståndet till bebyggalesen 
och för att undvika att kajen blir en 
baksida med slyskog som resultat. 
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Det finns flera strategiska ställningstagande och mål på global, nationell, regional och lokal nivå som 
påverkar och är utgångspunkten i samhällsbyggnadsprocesser. De globala målen för hållbarhet, de 
nationella miljömålen och folkhälsomålen samt bostadsbehovet är några som särskilt bör nämnas i detta 
sammanhang. I planprogrammet kommer endast en redovisning kring de lokala ställningstaganden 
och målen att göras då dessa härstammar och tar sin utgångspunkt ur de andra nivåerna.

Tidigare ställningstaganden 

VISION 2025
Hösten 2012 antogs Borås 2025 
av Kommunfullmäktige som ett 
underlag för kommunens visions- 
och översiktsplanearbete. Enligt 
visionen ska invånarna i centrala 
staden tredubblas till år 2025. I 
vision 2025 framhålls att det finns en 
stor medvetenhet om hur livsmiljön 
påverkar våra val och vårt förhållande 
till hållbar utveckling. Detta är en 
värdering som präglar målen med 
utvecklingen av Hestra genom att 
stimulera till ett rikt och hållbart 
vardagsliv, där bland annat mötet 
mellan människor, samspelet med 
platsen samt hållbar utveckling är 
ledord precis som i Vision 2025.
ÖP 06
Översiktsplanen för Borås Stad,  
ÖP 06, anger samhällsbyggnadsmål 
och spelregler för hållbar utveckling. 
De samhällsbyggnadsmål i 
ÖP 06 som är vägledande 
för all ny markanvändning 
i Borås anger följande: 

• En resurshushållande 
bebyggelsestruktur . 

• Attraktiva bostäder i olika 
storlek och upplåtelseformer 
för alla medborgare.

• God arkitektur och estetisk 
kvalitet samt trygga, tillgängliga 
och vackra utemiljöer i samspel 
med identitet och historia. 

• Trygga säkra och långsiktigt 
hållbara transporter. 

• Användningen av mark och vatten 
sker på ett sådant sätt att den 
långsiktiga produktionsförmågan, 
den biologiska mångfalden 
samt natur, kultur och 
friluftsvärden bibehålls.
Samhällsbyggnadsmålen är även 
konkretiserade genom de så kallade 
spelreglerna i ÖP 06. Dessa 
spelregler har varit utgångspunkten 
för detta planprogram. Under 
programarbetet har konstaterats 
att det finns behov av avvägningar 
mellan dessa spelregler då flera kan 
ses ha motstående inriktning. I 
programarbetet har avvägningen 
gjorts att spelreglerna gällande 
sammanhållen bebyggelsestruktur 
och bostadsutbud ska ses som 
prioriterade. Det är dock av stor 
vikt att spelreglerna kopplat till 
spridningskorridorer för djur och 
växtliv, kopplingar för friluftslivet 
samt närrekreationsperspektivet ska 
vara utgångspunkter i strukturen. I 
den norra delen är det även viktigt 

att säkra tillgången till närbelägna 
hållplatser för kollektivtrafik 
för att uppnå målet om säkra 
och hållbara transporter.

FÖP 1989
1989 antogs en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) över 
Hestraområdet. Denna presenterade 
inriktningen för Hestra med en 
utbyggnad av ca 1100 bostadsenheter 
uppdelade på 11 etapper. Dessa 
etapper fördelas utmed Symfonigatan 
och Musikvägen som i FÖP-
förslaget föreslogs utgöra stommen 
i trafikstrukturen. Sedan den 
fördjupade översiktsplanens 
antagande har flera etapper byggts 
och strukturen från den fördjupade 
översiktsplanen har varit den bärande 
stommen i Hestraområdets framväxt. 
Sammanlagt har ca 550 bostäder 
byggts och färdiga byggrätter i 
detaljplaner finns för ytterligare ca 
50-100 bostäder. Även strukturen 
på vägnätet har byggts i enlighet 
med den fördjupade översiktsplanen 
med Symfonigatan och Musikvägen 
(Orkestervägen) som huvudstruktur. 
Ej genomförda etapper utpekade 
i den fördjupade översiktsplanen 
har stor potential att kunna 
genomföras men kräver en 

uppdatering utifrån nuvarande 
förutsättningar. De förutsättningar 
som den fördjupade översiktsplanens 
ställningstaganden grundar sig på 
behöver studeras och dess aktualitet 
bedömas. Detta kan påverka 
avgränsning och läge av etapper. 
Detta planprogram omfattar i stort 
sett hela det område som pekas ut i 
den fördjupade översiktsplanen med 

undantag från området söder om 
Symfonigatan ner mot Byttorpssjön. 
Huvudfokus är att se på de icke 
genomförda delarna som pekades 
ut 1989 för att se på lämplig 
exploatering men även att se över 
de strategiska ställningstaganden 
som behöver göras avseende 
exempelvis kommunikationer, 
grönstruktur och servicebehov. 
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PLANPROGRAM  
ETAPP 3-6 2006
För etapp 3-6 i den fördjupade 
översiktsplanen togs 2006 ett 
planprogram fram. I planprogramet 
togs även området kring f.d. Hestra 
sjukhem med som lämpligt för 
bostadsutveckling. Detta område 
fanns inte med i den fördjupade 
översiktsplanen från 1989.

Detaljplaner finns därefter framtagna 
för etapp 3 och för området 
kring före detta Hestra Sjukhem. 
Båda områdena är utbyggda. 
Planrbetet för etapp 4-6 som 
också ingick i planprogrammet har 
däremot stannat av. Planprogrammet 
från 2006 angav en inriktning 
för etapp 5 och 6 med en relativt 
låg exploateringsgrad med främst 

villatomter för egenbyggare, totalt 
ca 70 villor. För etapp 5 närmast 
Ramnaslätts industriområde fanns 
vid tidpunkten för planprogrammet 
ingen möjlighet att gå vidare 
med bostadsbebyggelse pga av 
skyddsavstånd om 300 meter 
till industriområdet. Under 
2014 togs nya utredningar fram 
för att se på möjligheterna till 
bostadsbebyggelse och dessa visade 

på förändrade förutsättningar vilka 
öppnar upp möjligheterna att gå 
vidare med båda etapperna. Läs 
mer om detta under rubriken 
Riskutredning med fördjupning 
kring luftspridning på sidan 32. 
Gällande etapp 4 är detta område 
utpekat för verksamheter för 
småindustrier (ca 9000 kvm). 
Skyltläget i korsningen Symfoni-

gatan/Orkestergatan framhålls 
i planprogrammet. Inriktning 
mot småindustri bedöms inte 
aktuell utan istället ska det prövas 
om området kan vara lämpligt 
för bostäder och service.

GÄLLANDE DETALJPLANER
Inom Planprogramsområdet 
ingår flera detaljplaner. Samtliga 
har en inriktning mot bostäder 
och samhällsservice.
P 655 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Lillesjöområdet - 1976
P 657 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Folkvisan - 1976
P 733 – Stadsplan för del av Hestra 
i Borås, Kv Solosången m.m. 1981
P 861 – Detaljplan för Hestra,  
etapp 1, del av Torpa-estra 4:1 - 1992
P 925 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv Växelsången m.m. 1996
P 987 – Detaljplan för del av Hestra, 
Kv 7, del av Torpa-Hestra 4:1 - 2000
P 1038 – Detaljplan för del av 
Norrby, del av Torpa-Hestra 
4:1, (Hestra 12) - 2004
P 1056 – Detaljplan för 
Hestra, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av Hallatorp - 2005
P 1071 – Detaljplan för del av 
Hestra 7, del av Torpa-Hestra 
4:1, del av kv Berwald - 2006
P 1143 – Detaljplan för del 
av Hestra 7, etapp 4, del av 
Torpa-Hestra 4:1 m fl - 2010



30

MILJÖMÅL BORÅS STAD
I miljömålen för Borås Stad 
2013-2016 återfinns de 
nationella miljökvalitetsmålen 
i fyra prioriterade områden. 

• Hållbara perspektiv
• Hållbar samhällsplanering 
• Fossilbränslefritt och 
energieffektivt Borås 

• Hållbar natur
Där målen inom området hållbar 
samhällsplanering framförallt 
syftar till att nå det nationella 
miljökvalitetsmålet God bebyggd 
miljö, men även miljömålet 
Begränsad klimatpåverkan. 

”Borås stad planerar för ett hållbart 
samhälle och arbetar för att 
invånarna ska ha en hälsosam 
livsmiljö i stad och på landsbygd. 
Nybyggnad sker i första hand 
genom förtätning i tätorter och 
nära kollektivtrafik. Grönområden 
och tysta miljöer värderas 
liksom energieffektiva lösningar 
och medvetna materialval”
Planprogrammet för Hestra utgår 
från denna målformulering.

BOSTADSFÖRSÖRJNINGS-
PROGRAM BORÅS STAD
Planprogrammet följer de strategiska 
målen avseende planering för 
hållbart boende i Borås stads 
Bostadsförsörjningsprogram’:

• Ny bostadsbebyggelse ska vara 
ekonomiskt, ekologiskt och 
bostadssocialt långsiktigt hållbar 
samt av hög arkitektonisk 
och byggteknisk kvalitet.

• Kommunen eftersträvar ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar.

• Möjlighet till nybyggnation av 
bostäder ska ges i alla större tätorter 
och på landsbygden där tidigare 
gjorda investeringar ger utrymme 
för ytterligare exploatering.

GRÖNOMRÅDESPLAN BORÅS 
STAD
Förtätning av stadens bebyggelse 
är viktig ur socialt, ekologiskt 
och ekonomiskt perspektiv, 
med bl.a. ökat kvarboende, 
minskade transporter och 
bibehållen kommersiell service. 
Grönområdesplanen ska vägleda så 
att förtätning av bebyggelsen och de 
gröna värdena kan samverka i stadens 
fortsatta utveckling. Syftet med 
grönområdesplanen är framförallt att 
trygga att det även i framtiden finns 
tillgång till värdefulla grönområden i 
kommunen samt att ge ett underlag 
vid planering och byggande. 
Grönområden har stor betydelse 
för såväl människor som djur. 
Vistelse i grönområden har bl.a. 
positiv inverkan på människors 
såväl fysiska som psykiska hälsa. 
Borås Stads grönområden delas 
in olika kategorier: strövområden, 
stadsdelsparker, närparker, 
träffpunkter, gröna stråk för djur- 
och växtliv samt stråk för människan. 
Planprogrammet för Hestra berör 
samtliga av dessa kategorier/nivåer.
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ARKEOLOGI
Under 2015 gjordes en särskild 
arkeologisk utredning vilken utfördes 
av Lödöse Museum. Utredningen 
indikerar fyra röjningsrösen. 
Lödöse museums bedömning 
är att all form av exploatering 
skall föregås av arkeologisk 
förundersökning. Förundersökning 
har initierats av Borås stad. 

I samband med tidigare 
detaljplanearbeten och exploateringar 
på Hestra har även rapporten - 
Hestra en agrarhistorisk underökning 
 (UV VÄSTRAPPORT 2004:5) 
tagits fram. Denna kartlade 
ca 200 röjningsrösen samt 
terrasskanter och åkerhak. 

NATUR- OCH LANDSKAPSVÄRDEN
Melica gröna konsulter har tagit 
fram en rapport (Melica 2016-
02-08) Utredningen omfattar tre 
huvudmoment. Inventering av 
natur- och landskapstyper samt för 
dessa dels typiska allmänna arter, 
dels förekommande naturvårdsarter, 
inventering och utvärdering av 
frilufts- och rekreationsområden 
samt inventering och analys av 
strukturer, sammanhang och 
funktioner, däri ingår grönstrukturer. 
Sammantagna naturvärdena, 
strukturer och funktioner listas 
samt redovisas i en karta med vitala 
ekologisk länkar samt text där 
Hestra bytomt och dess samband 
(Hestra Ängar), Lillesjöstråket, 
Bostadsutsällningsområdet från 1994, 
Länk till Rya åsar, Ryssbybäcken 
samt granskogen pekas ut. 
Området kring Hestra Ängar har de 
högsta naturvärdena. Inför fortsatta 
detaljplanearbete föreslås fördjupade 
inventeringar. Möjligheten till 
utbyte med det större löv- och 
kulturlandskapet Rya åsar är då 
sannolikt av stor betydelse – i 
synnerhet den gröna länken söderut 
till kvarteret Kantaten. För denna typ 
av samband gäller; ju större bredd 
på länkarna, ju bättre kvaliteter 
inom dem och ju lägre barriärer som 

UTREDNINGAR
Flertalet initiala utredningar har tagits fram för att se på de övergripande strukturerna och 
identifiera förutsättningar och utgångspunkter av strategiskt karaktär. Dessa utredningar kommer 
att behöva fördjupas inför respektive detaljplaneprocess beroende på läge och avgränsning.

 

Karta visande sammantagna bedömningen av värdefulla strukturer, 
funktioner och naturvärden. (Melica 2016-02-08)Kartkälla: Riksantikvarieämbetet - Fornsök, 2016-01-16
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bryter igenom dem, desto bättre 
samband. Den nya bebyggelsen på 
den gamla sjukhemstomten delar 
upp länken i två; en mycket smal i 
öster, där dock en hel del rörelse av 
människor och djur kan förväntas 
då gångstråket går i tunnel under 
Symfonigatan, och en bredare över 
den bevarade lövskogen i väster.
Ryssbybäcken vattendrag utgör en 
viktig sambandslinjer i landskapet 
och vattendragens fisk och 
andra organismer är beroende av 
förhållanden både nedströms och 
långt uppströms.. Negativt för 
värdena inom området är den stora 
dominansen av gran ända fram till 
bäcken, vilket skulle kunna åtgärdas 
med försiktiga gallringar. Det 
ovanligt stora och sammanhängande 
beståndet av gammal granskog, med 
länkar både utåt och in mot staden 
är en stor potential för framtiden. 
Viktiga värdeskapande strukturer 
är rikedomen av branter och 
våtmarker, medan elementen död 
ved i olika former är mycket sparsamt 
förekommande. I och med den 
höga åldern på skogen har den trots 
detta ett högt potentiellt naturvärde. 
Länken över Symfonigatan (6) 
in mot staden är på grund av de 
senaste bebyggelseexploateringarna 
nu ganska smal. 
Skogen som rekreativt närområde till 
Hestra är en viktig del i invånarnas 
vardag. Det är tydligt att området 
används för flera ändamål, strövande, 
löpning, cykling, scoutliv och lek. 
Stigarna är talrika genom området 
och framkomligheten är god. 

RISKUTREDNING MED FÖRDJUP-
NING KRING LUFTSPRIDNING
En riskutredning (Hestra 6, Borås 
Stad, framtagen av Norconsult utgår 
från de generella riktlinjer som finns 
angivna i Boverkets skrift ”Bättre 
plats för Arbete” vilken redovisar ett 
skyddsavstånd om 400 m gällande 
Maku Stål ABs verksamhet som har 
tillstånd att släppa ut upp till 15 ton 
lösningsmedel per år. För att kunna 
frångå detta generella avstånd måste 
en fördjupad spridningsberäkning 
kopplat till topografi, vidriktning och 
andra lokala förutsättningar tas fram. 
En fördjupad spridningsberäkning 
är framtagen av Luft i Väst under 
nov 2013. Denna påvisar att det 
generella avståndet om 400 meter 

kan minskas. Utredningen påvisar att 
isolinjen för xylenkoncentrationen 
240 μg/m3 ligger 188 meter från 
utsläppskällan, alltså skorstenen. 
I PM från miljöförvaltningen 
(Miljöförvaltningen Borås 
Stad, 2016-10-26) finns även en 
sammanställning av miljömedicinska 
aspekter där lukttröskeln är den 
faktor som vid förhärskande vind 
kan överskridas. Den samlade 
bedömningen som Borås Stad gjort 
kopplat till framtaget underlag är 
att utifrån försiktighetsprincipen 
ska bebyggelse inte placeras närmare 
än 200 meter från utsläppskällan. 

BULLER – INDUSTRI OMGIVNING
En bullerutredning kopplat till 
industri och verksamhetsbuller 
är framtagen 2014-05-21 av 
Soundcon. Beräkningen visar att 
ljudutbredningen dagtid i området 
ej översitger riktvärdet 50 dBA. Om 
man i beräkningarna för dagtid tar 
med Tranemo trädgårdstjänst som 
ca 1-3 gånger per år och då i ca 0,5-1 
dag nyttjar en flistugg överskrids 
riktvärdet över hela området. Då 
detta infaller så sällan och under 
begränsad tid bedöms denna faktor 
inte påverka möjligheten för att 
utveckla bebyggelseområdet. Nattetid 
överstiger man inte riktvärdet om 
40 dBA för bebyggelseområdet. Om 
bergtäkten ska bedriva drift under 

nattetid enligt samma tillstånd 
som man för närvarande har för 
dagtid så överskrids värdena.

TRAFIK PM
Sweco har tagit fram en trafikanalys 
för nya bostäder i Hestra daterad 
2016-10-04. Utredningens slutsatser 
kan sammanfattas enligt följande:  
Totalt planeras utbyggnaden 
omfatta ca 800 (1000) lägenheter 
vilka beräknas alstra 4 000 (5000) 
bilförflyttningar/vardagsdygn. 
Genomfartstrafik mellan väg 180 
och Göteborgsvägen bedöms 
förekomma på framförallt 
Symfonigatan och troligen även 
på Fjällgatan. Trafikflödena på 
vägnätet i området präglas av 
arbetspendling vilket medför 
tydliga toppar på morgonen och 
eftermiddagen. I utbyggnadsförslaget 
ansluts bostäderna till en ny gata 
som kopplar ihop Orkestervägen 
och Musikvägen. En fråga är om 
gatan ska göras genomgående eller 
ej eftersom det inte är önskvärt med 
genomfartstrafik på Muskvägen 
och Orkestervägen. Frågan 
påverkar främst tillgängligheten 
för trafikanter till och från den 
norra delen av utbyggnadsområdet. 
Med en genomgående gata väljer 
bostadstrafiken från den norra delen 
i stor utsträckning Orkestervägen 
mot Symfonigatan oavsett om man 
ska vidare mot väg 180 eller mot 
Göteborgsvägen. Kapacitetsanalyser 
har gjorts för fem korsningar på 
väg 180 och Göteborgsvägen med 
förutsättningen att den nya gatan 
är genomgående. Analyserna visar 
att baserat på 2015 års trafiknivå är 

Kartan visar den av Luft i väst beräknade (Luft I Väst, 16 december 2016) isolinjen för 240 mikrogram/m3 xylen under en 
vecka. Världshandelsorganisationens riktvärde för toluen som av arbetsmiljöverket  jämställs med xylen är 260 mikrogram/m3 
och vecka. (Luft i Väst, November 2013)

Orkestervägen
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framkomligheten god med önskvärd 
standard i samtliga korsningar. 
Baserat på 2015 års trafiknivå och 
om Hestra skulle byggts ut idag 
är det främst framkomligheten 
Byttorpsrondellen som påverkas. 
Belastningen är redan idag tidvis 
hög vilket gör att med tillskottet 
från Hestrautbyggnaden minskar 
standarden till godtagbar nivå. 
På längre sikt, fram till 2040 
års prognosticerade trafiknivå, 
blir Byttorpsrondellen och 
Tullarondellen överbelastade. 
Framkomlighetsstandarden minskar 
till godtagbar nivå i korsningen 
väg 180 – Symfonigatan samt 
i Hestrarondellen. Korsningen 
väg 180 – Fjällgatan får önskvärd 
standard även på längre sikt. 
Göteborgsvägens utformning 
kommer att förändras då kommunen 
fått statsbidrag för att bygga 
framkomlighetshöjande åtgärder för 
kollektivtrafiken på delen mellan 
Lundaskogsrondellen och Tullamotet. 
Förutsättningarna för kollektivtrafik 
förbättras. Detta är dock mer 
osäkert hur biltrafiken kommer 
att påverkas av förändringarna på 
Göteborgsvägen då utformningen 
ännu inte diskuterats.

DAGVATTEN
En övergripande dagvattenutredning 
är framtagen (COWI 2016-12-21) 
vars syfte är att beskriva hur en 
förändring av markanvändningen 
från skog till urbana områden 
påverkar vattenbalansen. 
Utredningen visar hur de 
huvudsakliga avrinningsområdena 
i området ser ut idag och hur ett 

bebyggande av delområden kommer 
påverka de naturliga flödesvägarna. 
Utredningen syftar även till att 
identifiera de större möjligheter 
och begränsningar för avledning 
av dagvatten som planområdet har. 
Då planerad bebyggelse angränsar 
till stora naturmarker föreslås 
dagvattnet ledas mot ett grönområde 
eller ett dagvattensystem med 
erforderlig kapacitet i närområdet. 
Exploateringen kommer ge ett 
marginellt tillskott till flödet i 
Ryssbybäcken på årsbasis med 
mindre än några procentenheter. 
Momentant i vissa sektioner kommer 
tillskottet vara högre men detta 
bedöms inte utgöra några problem 
då bäcken har god kapacitet och 
har möjligheter att klara flödet. 
Utifrån generella antaganden kring 
hur hårdgörning av naturmark 
påverkar flöden av dagvatten finns 
heller inte någon anledning att anta 
kapacitetsproblem i den befintliga 
dagvatteninfrastrukturen. Det gäller 
även om dessa belastas ytterligare i 
och med utbyggnaden. Undantaget 
är de mängder vatten som uppstår 
i och med avvattningen av skogen 
nord och nordväst om kvarteret 
Sibelius och Hestra ringväg. Drift 
samt säkring av framtida kapacitet 
för detta område kommer utredas 
vidare under det fortsatta arbetet.

GEOTEKNIK
Geotekniskt underlag är framtaget i 
två omgångar då området utökades 
under 2015. ÅF-infrastructure AB 
har tagit fram underlag daterat 
2014-10-31 och 2016-06-01. Inom 
programområdet finns områden 

med torvrik mark. Djupet varierar 
mellan ca 0,5 – 9 meter. Dessa 
områden har med undantag av tre 
områden lagts utanför de områden 
som föreslås ska studeras vidare 
för byggnation i kommande 
detaljplaneprocesser. Bergras, 
blocknedfall, utgrävning av torv samt 
grundläggningsförutsättningar är 
frågor som kommer att fördjupas.

FORSATTA UTREDNINGBEHOV
Arkeologi 
Utredning är bara gjord översiktligt 
för den västra delen och inte alls för 
den norra. En fördjupad utredning 
är nödvändig för båda områdena.
Natur och landskap 
Torvmarkernas funktion och värde 
kommer behöva utredas djupare.  
Fördjupning kring Hestra ängar. 
Kompensationsåtgärder för de 
naturvärden som påverkas behöver 
utredas närmare då en mer 
detaljerad struktur är fastlagd.
Risk och hälsa 
Luftspridningen kopplat till Maku 
stål behöver utredas ytterliggare för 
att säkerställa en god livsmiljö. 
Buller kopplat till trafik kommer 
behöva utredas närmare då 
trafikmängder och bebyggelsens 
omfattning och placering är 
presenterat. 
Buller kopplat till industrierna 
inom Ramnaslätts industriområde 
behöver fördjupas.
Dagvatten 
Påverkan på befintliga 
dagvattensystem och vattendrag 
behöver  fördjupas. Även frågor kring 

drift och huvudmannaskap behöver 
utredas vidare i vissa områden 
utanför exploateringsområdena. 
Geoteknik 
Grundläggningsförutsättningar i de 
torvrika delarna behöver fördjupas.
Service och skola 
Under den kommande processen 
behöver behovet av en ny skola 
fastställas. En ny skola skulle 
även påverka Hestra Midgårds 
verksamhet varför även dess roll i 
framtiden behöver utredas vidare.
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På Hestra har Borås Stad traditionellt 
haft en hög ambitionsnivå vad gäller 
utförandet och det är något som 
även kommer att eftersträvas i den 
fortsatta utbyggnaden av stadsdelen. 
Markanvisningsprocessen är därför 
ett viktigt verktyg där riktlinjer och 
krav kan ställas för att nå upp till 
de högt ställda förväntningarna
Det är viktigt att säkerställa att de 
värdeord som är framtagna för den 
fortsatta utbyggnaden av Hestra 
följs upp genom hela processen. En 
viktig orsak till att utbyggnaden 
av bostadsutställningsområdet 
Hestra Parkstad blev så lyckad var 
att det under hela processen fanns 
resurser till att följa upp alla projekt 
in i minsta detalj ända till färdig 
byggnation. Det är viktigt att sådana 
resurser säkerställs även i denna nya 
utbyggnad av Hestra. På detta sätt 
kan det.ex.empelvis säkerställas att 
träd som anses värdefulla sparas, 
att de intentioner om hus som ska 
ligga i naturmiljö följs och att stora 
markområden inte grovschaktas, 
för att nämna några av de principer 
som Borås Stad anser är viktiga.
I planprogrammet redovisas att 
Orkestervägen och Musikvägen 
byggs samman som ett förstahandsval 
vilket gör att de västra och norra 
delområdena länkas samman på ett 
naturligt sätt. Det råder i dagsläget 
en stor osäkerhet om det kommer 
att vara möjligt att bygga ihop dessa 
vägar av såväl hållbarhets- som 
ekonomiska skäl. Det norra området 
belastas av en del torvfickor av 

varierande storlek och djup. Dessa 
fickor måste grävas ur och torvmassor 
schaktas bort vilket fördyrar en 
exploatering av marken. Dessa 
frågor måste därför utredas vidare.

ANSVARSFÖRDELNING OCH 
HUVUDMANNASKAP
För de tillkommande 
bebyggelseområdena föreslås 
kommunalt huvudmannaskap. Det 
innebär att kommunen ansvarar 
för iordningställande och skötsel av 
allmän platsmark inom de framtida 
detaljplanområdena. Exempel på 
allmän platsmark är gator och parker. 
Exploatören, d.v.s. den som kommer 
att bygga, och senare de framtida 
fastighetsägarna ansvarar för åtgärder 
på kvartersmark. Kvartersmark kan 
förutom byggnader även bland 
annat innehålla gator och vägar. 

MARKANVISNINGSPROCESSEN
Eftersom Borås Stad äger i princip 
all mark som ska exploateras inom 
planprogramsområdet kommer 
markanvisningar av kommunal mark 
att ske. Områdets storlek medför att 
flera markanvisningar, som kommer 
att variera i storlek såväl arealmässigt 
som i antalet bostäder, kommer att 
genomföras. Borås Stad beräknar att 
det totalt kommer att röra sig om ett 
tiotal markanvisningar i olika former.
I ett tidigt skede kommer ett antal 
tävlingar att ske för att säkerställa 
en hög nivå och inriktning på 
kommande byggnation. Formerna 
och upplägget av markanvisningar 
kommer därefter att variera och 

även direktanvisningar kommer 
att tillämpas. Exempelvis kan 
ett förslag som lämnats in i en 
tävling innehålla kvaliteter som 
passar in ett annat område vilket 
kan leda till en direktanvisning.
Genom att variera de olika 
områdenas storlek kan en ökad 
mångfald uppnås och många olika 
aktörer kan erbjudas anvisning av 
mark, vilket kommer underlätta 
arbetet med att förverkliga 
planprogrammets idéer om ett 
integrerat boende med varierat 
utbud av upplåtelseformer, 
bostadstyper och storlekar. Det 
är av största vikt att säkerställa 
att det även byggs hyresrätter.
För de första delområdena kommer 
anvisning av mark ske parallellt 
detaljplaneprocessen. Detta för 
att vinna tid och komma igång 
med projektet, och även för att.
ex.ploatören till viss del ska 
kunna arbeta tillsammans med 
planförfattaren i syfte att säkerställa 
att en optimal byggnation kommer 
till stånd. För senare markanvisningar 
är ambitionen att detaljplanerna ska 
ha vunnit laga kraft för att möjliggöra 
en så snabb process som möjligt från 
markanvisning till utbyggt område.

Genomförande
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NOLLALTERNATIVET
För att kunna ge en översiktlig bild 
av vilka konsekvenser en utbyggnad 
av Hestra får har en värderos använts. 
Värderosen är ett verktyg för att 
översiktligt analysera och illustrera 
hållbarhet i stadsutvecklingsprojekt 
och ger en indikation om var 
bristerna och styrkorna i förslaget 
finns. Ett nollalternativ, som innebär 
att området lämnas precis som det 
är idag, ställs mot hur man tror 
resultatet skulle bli i och med en 
utbyggnad. Värderosen till höger 
redovisar projektstudiogruppens 
samlade bedömning i form 
av ett medianvärde. 
I de flesta fall bedöms utvecklingen 
stärka de olika frågorna med 
undantag för grönstrukturen, vilket 
inte får ses som anmärkningsvärt 
då en hel del skogsmark försvinner. 
Däremot ökar exempelvis den 
biologiska mångfalden då skogen idag 
är ganska artfattig.  På sidan finns 

Konsekvenser

Attraktivitet och investeringsvilja Social trygghet och folkhälsa

Lokal ekonomi och socialt kapital

Möten, Trygghet och lokalt engagemang

Hälsa och säkerhet

Identitet

Social hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Grönstruktur för rekreation

Grönstruktur

Blåstruktur

Transportenergi

Långsiktig resurshushållning

Kretsloppssystem, miljöteknik

Nollalternativ
Nytt förslag
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BLANDAT BOENDE
Bebyggelsestrukturen ska utformas 
med syfte att vara inbjudande 
för besökare från andra delar av 
staden. Trafikmiljön ska vara lugn 
med möjlighet för vistelse på 
gatan för boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen bryts av gröna 
kilar med aktivt innehåll och dessa 
kilar kopplar till värdekärnorna. 
Kilarna är potentiella mötesplatser 
för både boende och besökare. 
Bebyggelsestrukturen ska innehålla 
en blandad bebyggelse som skapar 
förutsättningar för integration mellan 
olika grupper i samhället. Målet är att 
området ska innehålla en bebyggelse 
som är tillgänglig och attraktiv för 
en stor grupp människor i samhället. 
Inom planområdet planeras olika 
platser som ska fungera integrerande 
mellan såväl boende inom området 
som människor som besöker 
området. De gröna aktivitetskilar 
som sträcker sig in i området har 
potential att bli platser där barn 
från hela området träffas och leker.
Blandningen av människor 
riskerar att inte uppnås om 
det inte tillkommer hyresrätter 
och billigare boende. I det 
följande detaljplanearbetet och 
markanvisningarna blir det viktigt att 
undersöka vilka typer av bebyggelse 
som kan tillföras området för att 
öka den sociala bladningen.
Ett effektivt markutnyttjande ska 
eftersträvas inom planområdet, 
framför allt i kollektivtrafiknära 
lägen, varför kompletterande 
bebyggelse kan ges en högre täthet 
än områdets genomsnittliga.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Med ekosystemtjänster menar man 
ekosystemens direkta och indirekta 
bidrag till människors välbefinnande. 
Väl fungerande ekosystem är en 
förutsättning för en långsiktigt 
hållbar och klimatsmart utveckling då 
de producerar ekosystemtjänster och 
-processer som direkt kan kopplas till 
nytta för mänskligheten (Millennium 
ecosystem assessment, 2005). Ett 
och samma område kan ofta leverera 
flera tjänster samtidigt. Beroende 
på vilken typ av tjänst de bidrar 
med till samhället delas de vanligen 
upp i följande fyra kategorier:
• Försörjande tjänster, t.ex. 
livsmedelsproduktion, virke, 
färskvatten och energi.
• Reglerande tjänster, t.ex. 
skydd mot extrema väder med 
reglering av vatteninfiltration, 
temperaturreglering, 
klimatanpassning och pollinering.
• Kulturella tjänster, t.ex. hälsa, 
rekreation, kulturhistoriska och 
estetiska värden, socialinteraktion, 
naturpedagogik och turism.
• Stödjande tjänster, t.ex. 
biologisk mångfald, fotosyntes, 
näringscirkulation, habitat. De 
stödjande tjänsterna levererar 
sällan direkta tjänster till samhället 
utan utgör istället den nödvändiga 
grunden för de övriga tre 
grupperna av ekosystemtjänster. 

EKOSYSTEMTJÄNSTANALYS
Planprogramområdet omfattar 
en kombination av nya urbana 
miljöer, omgivande naturmark 
och befintliga stadsmiljöer. I 

ekosystemsammanhang innebär 
planprogrammets genomförande 
att de gröna stråken tillsammans 
med anslutande grönytor inne i 
bebyggelsen har förutsättningar 
att leverera flera viktiga ekologiska 
funktioner och ekosystemtjänster 
och därmed bidra till en ökad 
hälsa, skydd mot.ex.trema 
väder och bevarande och ökad 
biologisk mångfald osv. Men det 
finns också tjänster som minskar 
så som virkesproduktion och 
kolinlagring i marken (vilket 
bidrar till ökade koldioxidhalter 
i atmosfären). För att på ett 
strukturerat sätt konsekvensbeskriva 
planprogrammets effekter på 
leveransen av ekosystemtjänster 
behöver en ekosystemtjänstvärdering 
utföras (Naturvårdsverket 2015).
En initial konsekvensbedömning har 
genomförts för området. För varje 
ekosystemtjänst anges en bedömd 
riktning i produktionen, från en 
förbättring (+1) till en försämring 
(-1) eller ett x vilket innebär att det 
inte går att bedöma om tjänsten 
kommer att öka eller minska innan 
en mer utförlig undersökning. 
Faktorer som ej bedöms påverkas 
har markerats med 0.
För varje ekosystemtjänst följer även 
en beskrivning av vad som påverkar 
förändringen. För att få en större 
säkerhet i konsekvensbedömningen 
och för att kunna föreslå förbättring 
i gestaltning och skötsel som 
kan öka/gynna ekologiska 
processer och produktionen av 
ekosystemtjänster behövs en 

mer omfattad undersökning 
genomföras. Vissa tjänster kan 
anses ha mindre betydelse än andra 
beroende på syfte och målsättning 
med planprogrammet, men har 
i denna initiala bedömning haft 
samma inbördes värde. I ett senare 
skede kan en värdering av de olika 
ekosystemtjänsterna göras.

REGLERANDE TJÄNSTER
Pollinering +1 
Kan potentiellt öka om vegetation 
som gynnar pollinatörer anläggs.
Det finns stora möjligheter 
att skapa områden med bättre 
förutsättningar för pollinerande 
insekter både inom parkmiljöer och 
på kvartersmark. Platser lämpliga för 
bikupor finns inom parkområden.
Dagvattenhantering x 
Våtmarker ersätts av andra 
system. Avrinningshastigheten 
ökar från bebyggd mark jämfört 
med nuvarande naturmark. 
Genom anläggande av dammar 
och översilningsområden 
kan man få positiva effekter 
på dagvattenhanteringen. 
Frågan behöver utredas mer 
inför detaljplanearbete.
Lokal klimatreglering x 
Avsatt naturmark utgör skyddszoner 
och resurs för klimatreglering. 
Anläggande av ny vegetation i 
bebyggelsen kan mildra negativa 
effekter. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.

Koldioxidlagring -1 
Andelen skogsmark minskar och 
andelen hårdgjord mark ökar. 
Trädplantering och skapade grönytor 
kan till viss del kompensera.
Bullerreglerring x 
Befintlig vegetationsskärm av 
skog mot verksamhetsområde 
och gata minskar. Aktiva åtgärder 
kan motverka negativa effekter. 
Välplacerade byggnader, gröna 
markytor, större träd på grönytor, 
gröna väggar och tak kan sänka 
ljudnivån där människor vistas. 
Naturljud och vatten kan maskera 
buller. Frågan behöver utredas mer 
i samband med detaljplanering.
Vattenrening x 
Se ovan under frågan om dagvatten.
Luftrening -1 
Vegetationen i området minskar 
genom exploateringen. Att arbeta 
kvalitativt med träd och buskar 
i detaljplaner och kantzoner kan 
minska de negativa effekterna.

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER
Matproduktion +1 
Odlingsbar mark finns inom 
området som kallas Hestra ängar. 
Detta planeras bli naturpark/
stadsdelspark. Här finns 
förutsättning för stadsodling 
och begränsad djurhållning. 
Även inom kvartersmark kan 
skapas odlingsmöjligheter.
Färskvatten +-0 
Bedöms ej påverkas. Området 
ligger långt från vattentäkt 
och är ej utpekat i ÖP
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Biomassa/Energi/Material -1 
Produktionsskogens areal minskar. 
Visst trämaterial kan användas 
inom området till utformning av 
exempelvis lekplatser. Parkytor och 
våtmark kan potentiellt användas 
för produktion av biomassa 
genom slåtter. Andra kulturella 
ekosystemtjänster kan också öka 
då kvarvarande skogsmark sköts 
med fokus på rekreation. 

KULTURELLA TJÄNSTER-
UPPLEVELSEVÄRDEN
Rekreation + 1 
Avgränsning av och utveckling av 
värdekärnor kommer att förstärka 
möjligheterna till rekreation. 
Utveckling av parkmiljöer och ”gröna 
kajer” mot naturmarken har stor 
potential att erbjuda rekreation, 
speciellt för de åldersgrupper 
som inte har möjlighet att på 
egen hand röra sig i befintlig 
stigstruktur i naturmarken.
Sinnliga upplevelser +1 
Den varierade miljön i de gröna 
stråken och kärnområdena rymmer 
stora möjligheter till att erbjuda 
olika sinnliga upplevelser. Historiska 
spår lyfts fram längs leder.
Sociala interaktioner +1 
Mötesplatser skapas både i 
naturmarken och som del av den 
exploaterade miljön. Gröna oaser, 
blommande miljöer, platser för 
aktiviteter kan ordnas. Att genomföra 
någon form av medborgardialog 
kan öka produktionen av tjänsten.
Naturpedagogik +1 
De två kärnområdena Ryssbybäcken 
och Hestra ängar erbjuder stora 

möjligheter för naturpedagogik. 
Så även studier av gröna stråk och 
naturbaserade lösningar kring 
dagvatten etc. En dialog med 
förskola och skola i området kan 
öka produktionen av tjänsten.
Symbolik och andlighet 0 
Bedömning ej möjlig.

STÖDJANDE TJÄNSTER
Biologisk mångfald +1 
Det befintliga skogslandskapet 
är relativt artfattigt och det finns 
därför goda förutsättningar att öka 
den biologiska mångfalden. I vilken 
omfattning detta sker beror dock på 
utformning och skötsel av framförallt 
befintliga lövträdbestånd, parkmiljöer 
och de ”gröna kajerna” i gränsen 
mellan bebyggelse och naturmark.
Ekologiskt samspel +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald med tillägget att det krävs 
säkring av funktion i de gröna stråk 
som förenar dessa miljöer med 
omgivande grönstruktur. Det har 
identifierats fyra viktiga stråk: längs 
Ryssbybäcken, mellan Byttorpssjöns 
södra del och Ryssbybäcken, från 
Ryssbybäcken till Hestra ängar, 
sedan från Hestra ängar vidare 
söderut mellan Trädgårdsstaden 
och Byttorps IP i riktning mot 
Byttorpsjön och vidare mot Rya åsar.
Habitat/ Värdefulla naturtyper +1 
Samma villkor som för biologisk 
mångfald. Störst potential för 
förbättring finns i de kvarvarande 
resterna av kulturlandskapet 
vid Hestra ängar.

Livskraftigt ekosystem i marken -1 
Ekosystemen i marken tar stor 
skada vid hårdgörande av mark. Det 
finns viss potential att bevara eller 
skapa livskraftiga ekosystem i mark 
som nyanläggs eller sparas inom 
bebyggelseområden. Område med 
bördig jord i Hestra ängar undantas 
från bebyggelse och möjligheten att 
bruka/förstärka resursen säkras.

SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Eftersom planerade bostäder 
innebär att skogsmarken minskar 
så påverkas ekosystemen i en viss 
riktning. I förslaget som nu tagits 
fram har hänsyn tagits för att 
spara de viktigaste kärnområdena, 
de viktiga gröna korridorerna för 
människor och djur och begränsa 
påverkan på våtmarksmiljöer. Inom 
dessa kärnområden krävs också 
stärkande och förbättrande åtgärder 
i samband med exploateringen 
för att minimera negativ påverkan 
på ekosystemtjänster. För att 
säkerställa ekosystemtjänsternas 
funktioner som helhet skall 
kommunen ha huvudmannaskapet 
för dessa kärnområden och 
stråk. I kommande detaljplaner 
finns stora möjligheter att arbeta 
vidare med ekosystemtjänster 
i en mer detaljerad skala.
Under fortsatta arbetsprocessen 
kommer en detaljerad analys 
att utföras. Analysen ska sedan 
återkoppla till planprogrammet 
genom att definieras tydligt i 
riktlinjer som ska efterföljas i 
detaljplanearbete generellt och 
för respektive delområde.

SAMMANFATTNING I TABELLFORM

REGLERANDE TJÄNSTER

Pollinering +1

Dagvattenhantering x

Lokal Klimatreglering x

Koldioxidlagring -1

Bullerreglering x

Vattenrening x

Luftrening -1

STÖDJANDE TJÄNSTER

Biologisk mångfald +1

Ekologiskt samspel +1

Habitat/Värdefulla naturtyper +1

Livskraftigt ekosystem i mark -1

FÖRSÖRJANDE TJÄNSTER

Matproduktion +1

Färskvatten +–0

Biomassa/Energi/Material -1

KULTURELLA TJÄNSTER 
UPPLEVELSVÄRDEN

Rekreation +1

Sinnliga upplevelser +1

Sociala interaktioner +1

Naturpedagogik +1

Symolik och andlighet 0
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MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) 
reglerar krav på miljökvalitet. 
Miljökvalitetsnormerna ska följas när 
kommuner och myndigheter planerar 
och planlägger. Statliga myndigheter 
har beslutat om åtgärder för att följa 
normerna där vissa av åtgärderna 
är direkt riktade till kommunerna. 
Det finns miljökvalitetsnormer 
för vatten uppdelat i normer för 
grundvatten och ytvatten. Det 
finns även miljökvalitetsnormer 
för buller och luft.

VATTEN
Grundvattnets kvalitet 
Grundvatten klassificeras i 
kvantitativ och kvalitativ status. 
De områden som klassificeras 
är avgränsade bland annat efter 
den mängd vatten som tas ut för 
dricksvattenförsörjning idag eller 
för framtida vattenförsörjning. De 
begrepp som används för att beskriva 
grundvatten är god kvantitativ 
status och god kemisk status.
Den närmaste 
grundvattenförekomsten som 
har en klassning ligger långt ifrån 
planområdet och bedömningen 
är att en byggnation av 
bostäder inte påverkar någon 
grundvattenförekomst.
Ytvattnets kvalitet 
Ytvatten är sjöar och vattendrag. 
De klassificeras i ekologisk status 
och kemisk status. Den ekologiska 
statusen utgår från förutsättningarna 
för växt- och djurliv. Bedömningen 
omfattar även påverkan på 
vattendragets form, om bottnen har 
förändrats, marktyp i närmiljön och 

strukturen på strandzonen. Statusen 
blir sämre om vattenflödet inte är det 
samma över tid. Allt detta är yttre 
påverkan som oftast är negativt för 
växt- och djurliv. Andra faktorer som 
påverkar är till exempel försurning 
och utsläpp av övergödande ämnen. 
Ytvattnets kemiska status 
bestäms av hur mycket kemiska 
föroreningar som finns i vattnet eller 
bottensedimentet. De ämnen som 
ses som föroreningar är ämnen som 
normalt sett inte hör hemma i våra 
ytvatten till exempel tungmetaller, 
bekämpningsmedel och kemiska 
föreningar som används i bland 
annat tillverkningsindustrin. 
Miljökvalitetsnormen för ytvatten 
är god eller hög ekologisk status 
och god kemisk status.
Hestra ligger inom Viaredssjöns 
avrinningsområde. Vattnet 
från området leds dit via 
Ryssbybäcken. Vattenförekomsten 
Sörån - uppströms Viaredssjön 
(Ryssbybäcken) hade i den senaste 
klassningen måttlig ekologisk status. 
Klassningen som måttlig beror 
på att det finns vandringshinder 
för fisk. Fiskevårdsåtgärder har 
gjorts för att ta bort hindren. Det 
finns Öring i vattendraget som är 
ett av de vattendrag i Borås som 
kalkas. Den kemiska statusen 
uppnår ej god status på grund av 
för höga halter av kvicksilver.
Sverige har i många områden 
naturligt höga bakgrundshalter 
av kvicksilver. Till detta 
kommer effekterna av historiska 
föroreningar och pågående 

långväga luftburna föroreningar. 
Enligt Vattenmyndighetens 
bedömning medför framför allt 
de naturliga förutsättningarna 
att det inte under överskådlig tid 
bedöms vara möjligt att sänka de 
nuvarande kvicksilverhalterna i 
svenska ytvattenförekomster. Det 
saknas också tekniskt möjliga och 
ekonomiskt rimliga åtgärder för att 
åstadkomma detta. Det har därför 
beslutats om ett generellt undantag 
för samtliga vattenförekomster i 
hela landet, i form av ett mindre 
strängt kvalitetskrav för kvicksilver 
och kvicksilverföroreningar. 

LUFTKVALITET 
För att undvika att människor andas 
in skadliga halter av luftföroreningar 
har Regeringen utfärdat en 
förordning med miljökvalitetsnormer 
(MKN) för utomhusluft, 
luftkvalitets¬förordningen 
(2010:477). Normerna syftar till 
att skydda människors hälsa och 
miljön samt att uppfylla krav som 
ställs genom vårt medlemskap i EU. 
Det finns normer för en 
rad ämnen. Till exempel 
kväve¬oxider, svaveldioxid, bensen, 
kolmonoxid, ozon med flera. 
Luftföroreningshalten är högst vid 
hårt belastade gator och vägar i tätare 
bebyggelse, men även utsläpp från 
industrier, småskalig vedeldning och 
energiproduktion påverkar halterna. 
I området bedöms inte 
luftföroreningshalten vara hög. 
Topografi och bebyggelse påverkar 
inte halterna negativt. Därmed 
behöver åtgärder inte vidtas. 

Normerna överskrids inte på platsen 
och de kommer heller inte att 
överskridas på grund av den nya 
bebyggelse som tillåts i detaljplanen.

BULLER
Miljökvalitetsnormen för 
omgivningsbuller är en 
målsättningsnorm. I förordningen 
skriver regeringen: det ska 
eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på 
människors hälsa. Normen följs 
när strävan är att undvika skadliga 
effekter på människors hälsa av 
omgivningsbuller. Omgivningsbuller 
har inte utretts i programskedet utan 
kommer att studeras i kommande 
detaljplanedeprocesser. Framför allt 
kommer närheten till Symfonigatan 
och även Orkestervägen/
Musikvägen behöva studeras. 

BULLER
Det nya områdets trafikalstring 
bedöms endast innebära en marginell 
ökning av trafikbullernivåerna. 
Om andelen tung trafik kommer 
att öka, t.ex. vid ökad turtäthet 
på bussarna, så kan detta innebära 
en märkbar förändring av 
trafikbullret. Ramnaslätt har utretts 
utifrån omgivningsbuller och den 
sammanfattande bedömningen är 
att det buller som förekommer inte 
riskerar att medföra skadliga effekter 
på människors hälsa. Se även under 
utredningar angående  på sidan 32.

MILJÖBEDÖMNING 
Genomförande av 
kommande detaljplaner inom 
planprogramområdet bedöms 
inte medföra en sådan betydande 
miljöpåverkan som avses i 5 
kap 18 § plan- och bygglagen 
respektive 6 kap 11 § miljöbalken. 
Miljökonsekvensbeskrivning 
bedöms därför inte behöva göras 
för detaljplaner inom området. En 
viss miljöpåverkan kan förekomma 
såsom buller, föroreningar och risker. 
Dessa frågor kommer att utredas 
mer i kommande detaljplaner.
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 TJÄNSTEUTLÅTANDE   1 (2) 
 

  
 Datum 

2017-02-10 
Diarienummer 

2017/FF0009  819 
Malin Andersson, 033 – 35 73 61 
 
 

  

 

 
 

 

Svar på remiss - Bemannad parklek året runt på 

Stadsparkens lekplats 
 

Förslag till beslut  

Fritids- och folkhälsonämnden avstyrker förslaget. 
 

Sammanfattning 
Nämnden har mottagit en motion där Tekniska nämnden och Förskolenämnden i 
samarbete föreslås ta fram ett förslag på parklek med bemanning, i likhet med vad som 
finns i Göteborg och Stockholm, till Stadsparkens lekplats. 

 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till idén om bemannad parklek. Det kan 
med fördelas utvecklas i samverkan med de idéburna organisationerna. Förvaltningen 
ser dock ett ännu större behov av bemannade parklekar i områden som inte är så 
”resursstarka”, där barn och ungas rörelse är lägre än genomsnittet och där den direkta 
närvaron av vuxna på aktivitetsplatser inte är lika stor som i centrum varvid förslaget 
är att remissen avstyrks. 

 
Om det blir aktuellt med parklek i Stadsparken skulle detta utvecklas i samarbete med 
de idéburna inom ramen för Överenskommelsen. Fritidsbanken är en befintlig 
verksamhet på Norrby som redan idag lånar ut idrottsutrustning såsom föreslås, i 
motionen, att en parkvärd skall göra. ”Sports For You” är en annan verksamhet inom 
ramen för SISU som åker runt och arragerar aktiviteter i staden.  
  

Bakgrund 
I motionen beskrivs hur allianspartierna lämnade ett förslag på Förskolenämnden som 
innebar ett ”Barnens hus” på orangeriet. För att utveckla idén ytterligare vill man nu i 
motionen inkludera den nybyggda och moderna lekplatsen alldeles intill för bemannad 
parklek året runt. Enligt motionärerna är en bemannad parklek en långsiktig 
investering, inte minst för de barn som behöver särskilt stöd på fritiden. Parklek 
innebär fantasifulla miljöer som lockar både gammal och ung till lek, rörelse och 
möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar året runt. 
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 Datum 

2017-02-10 
Diarienummer 

2017/FF0009  819 
Malin Andersson, 033 – 35 73 61 
 
 

  

 

 
 

Förvaltningens övervägande 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är positiv till idén om bemannad parklek och tror 
också detta är ett bra sätt att främja rörelse och motverka den stillasittande livsstil som 
ökar i Sverige. Parklek skulle också öka tillgängligheten för fler barn och unga. 
Förvaltningen har i samband med utredningen kring aktivitetsplatser som antog i 
januari 2017 föreslagit att man skall prova ”bemannade aktiviteter” (parklek) på 
förvaltningens aktivitetsplatser för att öka tillgängligheten för fler.  

 
Parklek i stadsparken skulle kunna utvecklas i samarbete med de idéburna 
organisationerna inom ramen för Överenskommelsen. Fritidsbanken är en befintlig 
verksamhet på Norrby som redan idag lånar ut idrottsutrustning såsom föreslås, i 
motionen, att en parkvärd skall göra. ”Sports For You” är en annan verksamhet inom 
ramen för SISU som åker runt och arragerar aktiviteter i staden.  
 
Förvaltningen ser ett större behov av kommunalt bemannad parklek i områden som 
inte är så ”resursstarka”, där barn och ungas rörelse är lägre än genomsnittet och där 
den direkta närvaron av vuxna på aktivitetsplatser inte är lika stor som i centrum. 
 



Motion  2016-12-21 
Moderaterna   Kommunfullmäktige 

 
Bemannad parklek året runt på Stadsparkens lekplats 
 
Vardaglig fysisk aktivitet har stor betydelse för vårt välbefinnande och vår hälsa. Det är 
därför viktigt att skapa miljöer som medverkar till goda vanor redan i tidig ålder. För att ge så 
god möjlighet till fysisk aktivitet som möjligt bör det finnas ett bra utbud av säkra, trygga och 
intressant lekplatser för barn i alla åldrar. 
 
På Förskolenämnden sammanträde i december lämnade allianspartierna genom 
Moderaterna förslag på ett ”Barnens hus” i Orangeriet. Förutsättningar för ett ”Barnens hus” 
i Orangeriet är bra. För att utveckla idén ytterligare vill vi inkludera den nybyggda och 
modern lekplats alldeles intill för bemannad parklek året runt.  
 
En bemannad parklek är en långsiktig investering, inte minst för de barn som behöver 
särskilt stöd på fritiden. I både Göteborg (Plikta) och Stockholm (Humlegården) har parklek 
initieras med väldigt gott resultat. Parklek innebär fantasifulla miljöer som lockar både 
gammal och ung till lek, rörelse och möten - detta med tillgänglig personal nästan alla dagar 
året runt. Om man tittar på Göteborg och Stockholm bör en parklek innehålla t.ex. 
lekredskap, utegym, boulebana, pingisbord, plats för picknick och träning. I anslutning till 
området bör det även finnas möjlighet till grillning samt lån av mikrovågsugn, skötbord och 
toaletter. Lekredskapen ska gå att använda av personer med fysisk funktionsnedsättning och 
underlagen bör även vara tillgänglighetsanpassade. Något som ligger väl i linje med det 
framträdande tillgänglighetsarbete Borås stad gör och har fått pris för. 
 
Personalen finns huvudsakligen till på lekplatsen för att låna ut cyklar, spel och lekredskap 
samt ordna aktiviteter för barnen och ungdomarna. Det är själva bemanningen som är 
parkleken och innebär en öppen fritidsverksamhet för framförallt utomhusaktiviteter. 
Personalen ska inte ha något omsorgsansvar för barnen, som på exempelvis en förskola. 
Istället finns de på plats för att inspirera till lek och hålla i aktiviteterna 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 
Ge Tekniska nämnden och Förskolenämnden i uppdrag att i samarbete ta fram ett förslag på 
parklek med bemanning, i likhet med vad som finns i Göteborg och Stockholm, till 
Stadsparkens lekplats. 
 
 
För Moderaterna i Kommunfullmäktige 
Marie Fridén (M), 1:e vice ordförande i Förskolenämnden 
Oliver Öberg (M), 1:e vice ordförande i Tekniska nämnden 
 

 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-02-20 

 
 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 17 avseende Svar på 
motion av Patric Cerny (L); Länge leve kärleken! (2015/FF0356  759). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-01-26 § 7 avseende Borås Arena 
2.0 (2016/FF0155  821). 
 

3. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-01-30 avseende Säker och Trygg kommun 
(2017/FF0033  773). 
 

4. Boverket: Anmälan av beslut 2017-01-31 avseende Ansökan till Boverket om stöd till 
utemiljöer i vissa bostadsområden, Boda i Borås (2016/FF0160  829). 
 

5. Kammarrätten i Jönköping: Anmälan av beslut 2017-02-07 avseende Överklagat avgö-
rande av Förvaltningsrätten i Jönköpings beslut den 2 november 2016 i mål nr 4989-16 
(2016/FF0110  826). 
 

6. Sveriges Radio/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Begäran om utlämnande 
av offentliga uppgifter avseende investeringar i snötillverkningsanläggningar och andra 
klimatrelaterade åtgärder för skidanläggningar i Sverige samt svar på begäran 
(2017/FF0015  009). 
 

7. Miljöförvaltningen: Anmälan av beslut 2017-01-11 avseende Beslut om riskklassning och 
årlig kontrollavgift för Borås Simarena (2017/FF0036  460). 
 

8. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2017-01-18 avseende oanmäld inspektion 
2017-01-16 på Brygghuset gällande efterlevnaden av livsmedelslagstiftningen 
(2017/FF0036  460). 
 

9. Dalsjöforsbygdens Centeravdelning/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av 
skrivelse avseende Bygg ut Dalsjöbadet i Dalsjöhallen med en högtempererad bassäng 
samt svar på skrivelsen (2017/FF0019  822). 
 

10. Fritids- och folkhälsonämnden/Norrby IF: Anmälan av Nyttjanderättsavtal 2017 Norrby 
IF (A2017-01). 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
energi- och transportstatistik för 2016 (2017/FF0014  409). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av En kommun fri från våld, Delrapport 1 
januari - 31 november 2016 (2017/FF0021  761). 
 

13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Delårsrapport 2 juli-dec 2016 för Pro-
duktionsskolan på Brygghusenheten (2016/FF0098  833). 
 

14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Yttrande över e-petition – Bussar till 
våra fina skidspår (2017/FF0016  823). 
 



15. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 
2016-04-19 (2016/FF0161  808). 
 

16. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet 
2017-02-06 (2017/FF0034  808). 
 

17. Styrgruppen för Överenskommelsen: Anmälan av minnesanteckningar från Styrgruppen 
för Överenskommelsen 2017-02-09 (2017/FF0035  808). 
 

18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av presentation avseende Merborgardialog 
Sjöbo torg 2016-12-06. 
 

19. Brottförebyggande rådet/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Inbjudan till 
BRÅs utvecklingsprojekt, inriktning socialt utsatta områden samt skrivelse om projektet 
(2017/FF0038  701). 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälso-
nämnden 2017-02-20 

 
 
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för SM i synkroniserad 

konståkning 25-26 februari 2017; Koståkarna Borås (2016/FF0203  805). 
 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Veteran SM i friidrott 
3-5 februari 2017, IK Ymer (2016/FF0202  805). 
 

3. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-01-24. 
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