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Tertial 2 2019, Fritids- och folkhälsonämnden 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner tertialrapport 2 - 2019 och att 

överlämna denna till Kommunstyrelsen.         

Sammanfattning  

Budgetavvikelsen för perioden liksom prognosen vid årets slut visar på ett 

underskott i jämförelse med befintlig budget. Vissa omständigheter har inte 

kunnat påverkas och effekterna utav dessa hoppas vi justeras vid årets slut. 

Underskottet på fritidsramen kan härledas till främst tre verksamhetsområden, 

Badenheten, Anläggningsenheten och Evenemangsverksamheten.  

Även för bidragsramen är avvikelsen negativ för perioden men beror på 

svårigheterna med att periodisera budgeten exakt utifrån de utbetalningar som 

görs. Vid årets slut prognostiseras en budget i balans.   

I nuläget är det troligt att tilldelad investeringsbudget inte används fullt ut.                

Ärendet i sin helhet 

Fritidsramen 

Periodens budgetavvikelse är -9 710 tkr. Inför tertialuppföljningen, period 

januari-augusti,  har kvarstående externa bidrag flyttats till delår 2. I avvikelsen 

kvarstår dock bokförda kostnader för våra två sociala investeringsprojekt som 

justeras vid årets slut. För perioden är de bokförda kostnaderna för 

investeringsprojekten totalt 1 776 tkr. Exkluderar vi dessa blir det bokförda 

resultatet per augusti - 7 934 tkr. 

Underskottet på fritidsramen kan härledas till främst tre verksamhetsområden, 

Badenheten, Anläggningsenheten och Evenemangsverksamheten. Orsaker 

beskrivs närmare under rubriken prognos. 

Vi kan konstatera att det blir svårt att få en ekonomi i balans under 2019. Vissa 

omständigheter har vi inte haft möjlighet att påverka och effekterna utav dessa 

hoppas vi justeras vid årets slut, men för att klara av det framtida ekonomiska 

läget, med en tunnare plånbok, måste prioriteringar göras och åtgärder sättas in 

redan nu. 



Borås Stad 
  Sida 

2(3) 

 

 

Prognosavvikelse  

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 10 155 tkr på fritidsramen. 

Berörda verksamhetsområden: 

Mötesplatser/förebyggande arbete 

 -2 700 tkr som avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från 

våld". 

 + 350 tkr vakanshållning av tjänst 

 + 25 tkr budget för lokalt inflytande 

Folkhälsa 

 -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet " Kraftsamling 

Sjöbo".  

Badenheten 

 -4 100 tkr som en konsekvens av stängning av Stadsparksbadet under 

takrenovering, består uteslutande av minskade intäkter. 

Anläggningsenheten 

 -1 000 tkr som redovisas i sin helhet som mindre intäkter än budgeterat 

för lokalkontrakt och uthyrning av hallar. Bland annat Rydahallen som 

tagits i bruk senare en planerat. 

Evenemang 

 -2 000 tkr för Junior EM. Detta är en prognos. I nuläget är det svårt att 

avgöra då det fortfarande är oklart vilka kostnader som ska faktureras 

andra parter och vilka bidrag som vi har rätt att fakturera. 

Därutöver förväntas följande verksamheter ha en positiv avvikelse i jämförelse 

med budget. Träffpunkt Simonsland + 100 tkr, Överenskommelsen +30 tkr, 

Fritidsgårdsverksamheten +80 tkr. Den buffert som finns avsatt 360 tkr 

används i sin helhet för att täcka eventuella underskott i angivna verksamheter 

ovan. 

Bidragsramen 

Bidragsramen prognostiserar en budget i balans vid årets slut. 

Uppdrag 

Tio uppdrag från Kommunfullmäktige följs upp för perioden. Fyra av 

uppdragen anses slutförda och är ”klarmarkerade”. Kvarstående rapporteras 

med status ”pågående” och anses vara delvis genomförda. Därutöver följs två 

indikatorer från Kommunfullmäktige upp inom området ”Ekonomi och egen 

organisation”. En utav dem, utfallet för ”arbetad tid för timavlönade omräknat 

till årsarbeten”, ligger inom spannet för målvärdet. 

Uppdrag som inte ingår i budget redovisas som ett separat ärende. 
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Investeringar 

Från och med 2019 delas investeringsbudgeten in i två grupper, årliga - 

respektive investeringar som löper under flera år. Från och med 2019 flyttas 

inte eventuella kvarstående medel av de årliga investeringsanslagen till 

kommande budgetår till skillnad från 2018. 

Prognosen för investeringarna osäker. Utifrån hur nuläget ser ut så beräknas 

inte avsatt investeringsbudget göras åt fullt ut.  

Beslutsunderlag 

1. Tertialrapport 2 2019 Fritids- och folkhälsonämnden. 

                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsens diarium/KS.diarium@boras.se 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1  Inledning 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige 
och nämnden har fastställt. Målsättningen är att vi ska slutföra samtliga uppdrag som tilldelats nämnden 
under innevarande år. 

Välfärdsbokslutet 2018 är klart och antogs i Fritids- och folkhälsonämnden i maj månad och 
beslutades i Kommunstyrelsen i augusti, med ett tillägg om att samtliga nämnder och bolag ska 
redogöra för hur de beaktar välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete. Beslutet i KS innebär 
att nämndernas och förvaltningarnas arbete på sikt kommer bidra till en mer jämlik hälsa i staden. 

Under 2019 har Mötesplatserna utvecklats ytterligare. De spelar en stor roll i arbetet med att öka det 
lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av närområdet. Tillsammans med våra 
samarbetspartners, främst Kulturförvaltningen, försöker vi hitta goda samverkansformer. 
Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla goda krafter 
som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i kommunen. 

En stor del av det främjande och förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och unga samt det 
trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från förvaltningen, då resurserna är 
samlade inom förvaltningen. Inom området "Lokalt inflytande och demokratiutveckling", vilket är 
ett samarbetsuppdrag från Kommunfullmäktige, har vi tagit ett samlat grepp med samverkan med 
andra förvaltningar och med civilsamhället. 

Under 2018 fattades beslut om att permanenta klustren mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 
Kulturförvaltningen. I slutet av januari togs ytterligare ett steg när de båda klustren, totalt 13 personer 
inom ekonomi/ IT samt HR/nämndadministration, samlokaliserades i Kulturskolans gamla 
administrativa lokaler, numera benämnt "Klusterhuset". 

Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats, vilket innebär att före detta folkhälsoenheten 
numera ingår i kvalitets- och utvecklingsenheten. Syftet med förändringen är att lyfta folkhälsoarbetet 
organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom förvaltningen och i 
staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande folkhälsoarbete. 

Den öppna ungdomsverksamheten består av 12 kommunala enheter och tre enheter som bedrivs i 
annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, nytt för året är också att två 
idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen ungdomsverksamhet två dagar per vecka. Inom 
dagkolonin badresor till Sjömarken har 3 399 barn har deltagit i verksamheten, 52% av dessa har varit 
flickor. Siffrorna visar en ökning av antalet besök med ca 15% för 2019 jämfört med föregående år. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till 
projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är 
framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför 
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och 
barn. Ett omfattande arbete bedrivs inom området. 

Vi har också utvecklat ett arbete med volontärer från Europa. I februari tog vi emot fyra nya 
volontärer och har sammanlagt varit värdar åt 31 volontärer. I dagsläget finns det tio volontärer i 
verksamheterna fördelade på fem olika enheter. Under hösten kommer även två nya enheter i 
serviceorterna att inkluderas vilket länge legat i planeringen. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun hölls i juni en heldag med deltagande från nämndernas 
presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vi diskuterade runt 
dagens teman Socialt hållbart Borås och den stora samhällsomdaningen nationellt och lokalt. 

För ökad trygghet krävs ett omfattande systematiskt och uthålligt arbete. Under maj-juni genomfördes 
en trygghetsmätning. Enkäter gick ut till invånare på 16 geografiskt avgränsade områden. Inom det 
brottsförebyggande området, arbetar vi även för att förbättra kvalitén på EST-arbetet (effektiv 
samordning för trygghet). Det digitala verktyget EMBRACE har köpts in för att utveckla EST-arbetet 
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(effektiv samordning för trygghet). EST-arbetet genomförs på Hässleholmen/Hulta och Norrby. 

Även inom det drogförebyggande arbetet arbetar vi proaktivt. Under sommaren arbetade unga 
kommunutvecklare med att ta fram en informationsfilm till allmänheten om den nya tobakslagen 
utifrån ett miljö- och barnrättsperspektiv. Drogvaneundersökningen CAN har genomförts i syfte att 
kartlägga ungdomars alkohol och drogvanor. 

Under perioden har det tagits fram lokala utvecklingsplaner för våra tre prioriterade områden, 
Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Utvecklingsplanerna innehåller en kartläggning och fokusområden 
och är tänkta att gälla fem år från 2020. 

Kraftsamling Sjöbo har under våren bedrivit en fortsatt utveckling av Medborgarlabbet Sjöbo 2.0. 
Syftet med labbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att mötas och utveckla idéer för 
positiv samhällsutveckling på Sjöbo. Fokus ligger på att få invånarna delaktiga och på sikt uppnå 
invånardrivna aktiviteter. Öppettiderna har under året utökats till fem dagar i veckan. Borås Stad, RISE 
och föreningen Hemgården har hjälpts åt med bemanningen. Efter sommaren har även verksamheten 
på Mötesplats Sjöbo bedrivits med utgångspunkt från Medborgarlabbets lokaler. 

Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med Kulturnämnden godkänt en samlokalisering av 
Mötesplats Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten, biblioteket och en samverkan med civilsamhället 
för aktiviteter i tidigare biograflokal. Tanken är att samla all verksamhet i ett gemensamt 
generationsövergripande Sjöbohus. Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen för beslut om fortsatt 
projektering. 

Den ojämlika hälsan bland äldre ger sig bland annat uttryck i ofrivillig ensamhet. En webbsida för 
seniorer har tagits fram, vilken syftar till att informera äldre om olika hälsofrämjande insatser, såsom 
mötesplatser, upplevelser och kontakter vid ensamhet eller andra särskilda behov. En friluftsguide för 
seniorer kommer att lanseras under hösten för att lotsa ut äldre i naturen och upptäcka befintliga spår 
och leder i staden. 

Vid årets början startade en process benämnd Träffpunkt Simonsland 2.0. Föreningar, organisationer, 
invånare i Borås Stad samt tjänstemän fick svara en enkät om dåtid, nutid och framtid. Enkäten följdes 
upp med ett antal dialoger med föreningarna, medarbetarna och involverade chefer. 

Inom arbetet med spår och leder är barnvandringsleden Trollstigen på Sjöbo färdigställd. Invigning 
var den 29 maj och både förskolor, skolor och allmänhet var på plats. Kolbränningens elljusspår har 
fått ny belysning efter att i många år varit undermålig. 

Efter det att badplatsen i Sandared var färdigställd var tyvärr vattenkvaliteten för dålig för att vi skulle 
tillåta bad. Ett utsläpp från ett avlopp ut i Sandaredsån och vidare ut i Viaredssjön visade sig vara 
orsaken och kort därefter kunde badplatsen öppna igen. I samband med händelsen utökades antalet 
provtagningar under en kort tid för att säkerställa en god kvalitet på våra badplatser. 

Gatukulturen har anordnats som en sommaraktivitet för ungdomar på Hässleholmen likt tidigare år, 
med flertalet workshops och en muralmålning. I år genomfördes även gatukulturen på Sjöbo. 
Gatukulturen har möjliggjorts med hjälp av statliga medel. 

Badenheten har fortsatt med uppföljning arbetet kring ”Service i världsklass”. All personal deltog i 
den våldspreventiva utbildningen En Kommun Fri Från Våld, vilken kommer att kunna användas i 
vardagen i mötet med både besökare och medarbetare. Borås har varit en föregångare och tagit en aktiv 
roll i Svenska Badbranschens arbete med att sätta titlar och utbildningskrav för personal som jobbar i 
simhallar och badhus runt om i Sverige. 

Samtidigt har badenheten påverkats av två bakslag under perioden. Dels blev den planerade 
renoveringen av Borås Simarena uppskjuten och dels fick de stänga Stadsparksbadet då bärande balkar 
var i så dåligt skick att Stadsparksbadet inte gick att ha öppet. Stadsparksbadet hålls stängt tills vidare, 
vilket får förödande konsekvenser för både verksamhet och budget. Under samma period har dock 
Sandaredsbadet och Dalsjöbadet har haft en positiv besöksutveckling. 
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Det nya måltornet för friidrotten blev klart lagom inför U20 EM i fri idrott i juli månad. Borås har 
återigen levererat på högsta nivå. 48 länder med drygt 1 500 atleter, med tillkommande ledare, 
funktionärer och volontärer har trivts tillsammans under en dryg vecka. På Ryahallen långsida mot 
Ryavallen finns nu också en stor muralmålning av Shai Dahan, vilken gav TV-sändningarna från U20 
EM en speciell bakgrund. 

Arbetet med Rydahallen har pågått under våren. En fullstor fotbollshall med konstgräs och läktare är 
nu klar vid Ryda IP och invigningen blir den 26 oktober. Hallen har väckt intresse hos både Svenska 
Fotbollsförbundet och övriga kommuner i Sverige. 

Arbetet med att minimera spridningen av gummigranulat från konstgräsplanerna pågår. Ett antal 
åtgärder har gjorts och fler kommer under hösten, såsom granulatfilter, sarger, smältytor m m. Under 
vintersäsongen kommer färre konstgräsplaner att plogas än tidigare för att undvika granulatspridning. 

På Norrby fortgår planeringsarbetet för Kronängsparken, tillsammans med berörda förvaltningar. 
Arbetet har präglats av att identifiera olika behov och en nära dialog har skett med invånarna på 
området. Ambitionen är att Kronängsparken ska utgöra en viktig del i det gröna stråk som binder ihop 
människor och stadsdelar i staden. 

Bodavallens multiaktivitetsyta invigdes den 25 juni. En samordnare för området samfinansieras med 
SISU, i syfte att säkerställa aktiviteter på området såsom organiserad spontanidrott mm. Planeringen för 
ett allaktivitetshus på området fortgår, i vilket skolans verksamhet kommer samsas med föreningar och 
invånare, för en ökad rörelse och trygghet på området. 

Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. I 
Parasporthallen pågår en febril verksamhet genom ett IOP (idéburet offentligt partnerskap) med 
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU. 

Bidragsutredningen har gått in ett intensivt slutskede. Efter den utskickade remissen i juni har tre 
remissdialoger genomförts, två i juni samt en i augusti. Vi har gjort ett flertal föreningsbesök med fokus 
på att informera och föra dialog med osäkra föreningar. Remisstiden förlängdes och remissvaren 
sammanställs och tas upp i oktobernämnden. 

I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det i praktiken ett utvecklingsarbete på samtliga 
arenor för att stärka förutsättningarna för idrott. Isyta är en bristvara i Borås och nämnden kommer att 
prioritera en satsning på en konstfrusen yta som komplement till Ishallen. 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. 
Förberedelsearbetet är i full gång med flera föreningar inblandade, inte minst på Borås skidstadion, där 
längdlöpareliten kommer att samlas och tävla om SM-medaljer. 
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2 Strategiska målområden - indikatorer och 
uppdrag 

2.1 Människor möts i Borås 

Målbild 

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

2.1.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

En kommunövergripande SKL-
upphandling pågår med ca 200 
deltagande kommuner. Borås är en av 19 
pilotkommuner, som ligger ca ett halvår 
före övriga kommuner. Tidsplanen är att vi 
ska ta ställning till ett nytt system innan 
årsskiftet 2020. 

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

 Genomfört Borås Basket kommer att bygga ut en 
restaurangdel i anslutning till Boråshallen 
och hyra densamma av 
Lokalförsörjningsförvaltningen. 
Restaurangen kommer att skapa bättre 
förutsättningar för Borås Baskets 
arrangemang, samt för andra 
föreningar/organisationer som önskar 
komplettera sitt arrangemang med mat i 
anslutning till spelplanen. I samband med 
utbyggnaden och att restaurangen 
kommer på plats kommer Boråshallen att 
utgöra stadens evenemangsarena tills 
vidare. 

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

 Delvis 
genomfört 

Friluftsplanen är framtagen och utskickad 
på remiss. Tidsplanen är att den ska 
nämndsbehandlas och skickas till 
Kommunstyrelsen för beslut innan 
årsskiftet.  
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

En plan vid Kronängsparken är framtagen 
i samråd med samtliga berörda nämnder. 
Planen är ute på samråd. 
Kronängsparken kommer enligt förslaget 
att innehålla en ny förskola samt plats för 
lek- och rekreation och en yta för idrott i 
form av fotbollsplan. I området kring 
Hässleholmen så har vi de senaste åren 
satsat på Bodavallens idrottsområde. Ett 
omfattande utvecklingsarbete pågår, där 
ett flertal olika aktivitetsytor har skapats i 
samverkan med boende och övriga 
aktörer i området. 

Ny isyta och samlokalisering med 
eventuell evenemangshall ska utredas. 

 Delvis 
genomfört 

Lokalförsörjningsnämnden har startat en 
förstudie om ytterligare isyta i Borås. 
Arbetet sker i nära samverkan med de 
berörda föreningarna. Att lösa isyta 
tillsammans med en evenemangsarena är 
för dagen inte aktuellt. I Boråshallen 
pågår ett arbete tillsammans med Borås 
Basket om att lösa en restaurang och 
serveringsplatser i direkt anslutning till 
spelplanen, vilket skulle innebära att 
Boråshallen kan tillsvidare utgöra stadens 
evenemangsarena för upp till 3 000 
besökare. 

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

 Delvis 
genomfört 

Ett arbete har startat upp tillsammans 
med Föreningsrådet. 

2.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga 

Målbild 

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

2.2.1 Kommunfullmäktige 

Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Delvis 
genomfört 

Ett motsvarande bidrag som stämmer in 
på beskrivningen finns redan att söka. En 
dialog krävs för att komma tillrätta med 
om uppdraget motsvarar nuvarande 
bidrag eller om inriktningen ska ändras.   
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Uppdrag Status T2 2019 Kommentar 

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

 Genomfört Det pågår en hel del arbeten för 
målgruppen, bland annat i 
Parasportcenter samt på Ridhuset, där 
Borås Fältrittklubb har etablerat ett 
samarbete med BUP (Barn och 
ungdomspsykiatrin) i Borås. Vill vi 
utveckla arbetet ytterligare så bör vi 
samverka med fler 
föreningar/organisationer som bedriver 
ridverksamhet eller motsvarande. 

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar 
öppna sommartid ska utredas. 

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

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

 Genomfört Det pågår dialoger med flera föreningar 
om fortsatt och utökad samverkan. Hittills 
under året har vi tecknat avtal med 
Byttorps IF samt med Herstra IF. 
 
Ärendet avslutat med nämndbeslut 2019-
06-18 §100 
 

2.3 Ekonomi och egen organisation 

  Kommunfullmäktiges indikatorer Utfall 2018 
Målvärde 

2019 
Utfall T1 

2019 
Utfall T2 

2019 

 Andel sjukfrånvaro av ordinarie 
arbetstid, %. 

7,6 6,8 8 8,4 

 Arbetad tid för timavlönade 
omräknat till årsarbeten. 

13,1 14 13,6 13,7 

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för 2019 är en sjukfrånvaro på 6,8%. Målet är inte uppnått för tertial 2. Det är framförallt 
den långa sjukfrånvaron som ökar. Sjukfrånvaron följer trenden i samhället med en oroväckande stor 
andel unga med en längre sjukfrånvaro. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de 
arbetsplatser med en hög andel sjukfrånvaro och fortsätta samarbete med enheten för 
organisationshälsa för att förebygga ohälsa som leder till sjukskrivning. Cheferna har fått ökad kunskap 
i hälsofrämjande ledarskap och tillsammans med hälsoinspiratörerna och HR blir detta en viktig nyckel 
för att nå måluppfyllelse. 

 
 



Fritids- och folkhälsonämnden, Tertial 2 2019 9(38) 

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten. 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019.  För tertial 2 innebär det att målet är 
uppnått. Förvaltningen använder kontinuerligt timavlönade vid behov i verksamheter där inte 
möjligheten finns att inte ersätta ordinarie medarbetare på grund av verksamhets- och arbetsmiljöskäl. 
Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra anställningsformer tillämpas och en 
prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en timavlönad. 
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3  Nämndens verksamhet 1 

3.1 Fritid och folkhälsa 

3.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 5 356 3 697 4 500 4 500 0 

Avgifter och övriga intäkter 27 639 32 450 57 619 53 739 -3 880 

Summa intäkter 32 995 36 147 62 119 58 239 -3 880 

Personal -60 353 -64 426 -95 401 -98 201 -2 800 

Lokaler -54 923 -60 634 -92 257 -92 177 80 

Övrigt -44 943 -51 852 -69 083 -72 998 -3 915 

Kapitalkostnader -8 058 -9 773 -14 328 -14 328 0 

Summa kostnader -168 277 -186 685 -271 069 -277 704 -6 635 

Buffert (endast i budget) 0 0 -360 0 360 

Nettokostnad -135 282 -150 538 -209 310 -219 465 -10 155 

Kommunbidrag 130 480 140 828 209 310 209 310 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

-4 802 -9 710 0 -10 155 -10 155 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  4 000 4 000 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

-4 802 -9 710 0 -6 155 -6 155 

Ackumulerat resultat 1 864 343 343 343 0 

Resultatanalys 

Periodens bokförda budgetavvikelse är -9 710 tkr. Inför tertialuppföljningen/uppföljning av delår 1 har 
kvarstående externa bidrag flyttats till delår 2. I det bokförda resultatet finns bokförda kostnader för 
våra två sociala investeringsprojekt som justeras vid årets slut. För perioden är de bokförda kostnaderna 
totalt 1 776 tkr. Exkluderar vi dessa blir det bokförda resultatet per augusti - 7 934 tkr. 

Underskottet på fritidsramen kan därutöver härledas till främst tre verksamheter, Badenheten, 
Anläggningsenheten och Evenemangsverksamheten. Orsaker beskrivs närmare under rubriken 
prognos. 

En del verksamhetsområden förväntas leverera ett positivt resultat och detta med utgångspunkt i 
tidigare beslut om avsatt buffert. Detta har redovisats mer ingående i tidigare prognosuppföljningar. 
Alla verksamheter behöver se över sina intäkter och kostnader för att bidra till att minska 
nettokostnadsutvecklingen. Dels för att kunna förbättra 2019 års prognostiserade resultat, men också 
för att klara av de anpassningar som finns i 2020 års budget. 
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Prognosavvikelse 

I nuläget prognostiseras ett underskott på totalt 10 155 tkr på fritidsramen. Berörda 
verksamhetsområden: 

Mötesplatser/förebyggande arbete 

  - 2 700 tkr som avser sociala investeringsprojektet "En kommun fri från våld". 
 + 350 tkr vakanshållning av tjänst 
 + 25 tkr budget för lokalt inflytande 

Folkhälsa 

  -1 300 tkr som avser sociala investeringsprojektet " Kraftsamling Sjöbo".  

Badenheten 

 - 4 100 tkr som en konsekvens av stängning av Stadsparksbadet under takrenovering, redovisas 
i sin helhet som minskade intäkter. 

Anläggningsenheten 

 - 1 000 tkr som redovisas i sin helhet som mindre intäkter än budgeterat för lokalkontrakt och 
uthyrning av hallar. Bland annat Rydahallen som tagits i bruk senare en planerat. 

Evenemang 

 - 2 000 tkr för Junior EM. Detta är en prognos. I nuläget är det svårt att avgöra då det 
fortfarande är oklart vilka kostnader som ska faktureras andra parter och vilka bidrag som vi har 
rätt att fakturera. 

Därutöver förväntas följande verksamheter ha ett positivt resultat i jämförelse med budget. Träffpunkt 
Simonsland + 100 tkr, Överenskommelsen +30 tkr, Fritidsgårdsverksamheten +80 tkr. Den buffert 
som finns avsatt 360 tkr används i sin helhet för att täcka eventuella underskott i angivna verksamheter 
ovan. 

3.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av 
Kommunfullmäktige 

Projekt 
Totalt godkänt 

belopp 
Utfall tom 

2018-12-31 
Utfall 2019-08 Återstår 

En kommun fri från våld 
(projekt 29004) 

5 700 2 971 1 167 1 562 

Kraftsamling Sjöbo  
(projekt 29005) 

3 000 763 609 1 628 

Summa 8 700 3 734 1 776 3 190 

En kommun fri från våld, projekt 29004, är inne på sitt sista år. Kostnaderna för 2019 beräknas till 
2 700 tkr, det vill säga den summa som kvarstår att nyttja. Projektet startade 2015 och slutförs under 
2019. Under hela perioden finns ett totalt godkänt belopp på 5 700 tkr. 

Kraftsamling Sjöbo, projekt 29005. Kostnaderna för 2019 beräknas till ca 1 300 tkr. Projektet 
påbörjades 2018 och slutförs 2020. Under 3- årsperioden finns 3 000 tkr avsatt. 
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3.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Fritids- och 
folkhälsonämnden      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -930 -1 032 -1 359 -1 359 0 

Nettokostnad -930 -1 032 -1 359 -1 359 0 

Gemensam 
fritidsadministration 

     

Intäkt 32 0 0 0 0 

Kostnad -7 597 -8 216 -12 598 -12 598 0 

Nettokostnad -7 565 -8 216 -12 598 -12 598 0 

Överenskommelsen      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad -130 -6 -407 -377 30 

Nettokostnad -130 -6 -407 -377 30 

Mötesplatser/förebyggand
e arbete      

Intäkt 3 948 1 929 1 780 2 000 220 

Kostnad -13 960 -13 075 -19 020 -21 565 -2 545 

Nettokostnad -10 012 -11 146 -17 240 -19 565 -2 325 

Fritidsgårdsverksamhet      

Intäkt 4 803 5 518 7 493 7 493 0 

Kostnad -28 364 -28 048 -42 537 -42 457 80 

Nettokostnad -23 561 -22 530 -35 044 -34 964 80 

Badresor/barnkoloni      

Intäkt 153 157 183 183 0 

Kostnad -1 675 -2 379 -2 846 -2 846 0 

Nettokostnad -1 522 -2 222 -2 663 -2 663 0 

Folkhälsa      

Intäkt 2 995 2 902 4 792 4 792 0 

Kostnad -5 289 -4 676 -7 272 -8 572 -1 300 

Nettokostnad -2 294 -1 774 -2 480 -3 780 -1 300 

Träffpunkt Simonsland      

Intäkt 1 299 1 336 1 850 1 850 0 

Kostnad -7 219 -6 866 -10 217 -10 117 100 

Nettokostnad -5 920 -5 530 -8 367 -8 267 100 
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Anläggningsenheten 
     

Intäkt 11 315 10 907 21 968 20 968 -1 000 

Kostnad -74 160 -75 711 -114 888 -114 888 0 

Nettokostnad -62 845 -64 804 -92 920 -93 920 -1 000 

Badenheten      

Intäkt 8 442 12 407 24 053 19 953 -4 100 

Kostnad -26 487 -37 132 -53 215 -53 215 0 

Nettokostnad -18 045 -24 725 -29 162 -33 262 -4 100 

Evenemang      

Intäkt 7 991 0 1 000 1 000 

Kostnad -2 465 -9 545 -6 710 -9 710 -3 000 

Nettokostnad -2 458 -8 554 -6 710 -8 710 -2 000 

Buffert      

Intäkt 0 0 0 0 0 

Kostnad 0 0 -360 0 360 

Nettokostnad 0 0 -360 0 360 

      

Totalt      

Intäkt 32 994 36 147 62 119 58 239 -3 880 

Kostnad -168 276 -186 686 -271 429 -277 704 -6 275 

Nettokostnad -135 282 -150 539 -209 310 -219 465 -10 155 

3.3.1 Gemensam fritidsadministration 

Analys av verksamheten 

Kvalitets- och utvecklingsenheten 

Organisationen för folkhälsoarbetet har förändrats under 2019. Under våren flyttades fem medarbetare 
från fd folkhälsoenheten över till kvalitets- och utvecklingsenheten. Syftet med förändringen är att lyfta 
folkhälsoarbetet organisatoriskt så det får bättre förutsättningar att verka horisontellt, såväl inom 
förvaltningen och i staden utifrån nämndens uppdrag att ansvara för stadens övergripande 
folkhälsoarbete. 

Vikarierande verksamhetsutvecklare för kvalitet har sedan den 1 april börjat arbeta som kommunikatör 
för kulturförvaltningen. Resterande 2019 köper förvaltningen 25 procent av tjänsten. Ordinarie 
verksamhetsutvecklare arbetar från maj månad 20 procent och planerar börja arbeta fullt från 
nuvarande föräldraledighet den 1 januari 2020. Hennes arbete kommer fokusera på hur vi kan förbättra 
uppföljning och analys av verksamheten, såsom utvecklingen av kritiska indikatorer, relevanta 
verksamhetsmått och förvaltningsövergripande analysarbete. T 

Välfärdsbokslutet 2018 är klart och antogs i FOFN i maj månad och beslutades i Kommunstyrelsen i 
augusti, med ett tillägg om att samtliga nämnder och bolag ska kredogöra för hur de beaktar 
välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete. Bokslutet har en tydligare inriktning mot social 
hållbarhet än tidigare och visar hur den ojämlika hälsan är fördelad i staden, i syfte att utgöra underlag 
för prioriteringar och satsningar i arbetet för en jämlik hälsa. Beslutet i KS innebär att nämndernas och 
förvaltningarnas arbete på sikt kommer bidra till en mer jämlik hälsa i staden. 
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HR- och ekonomikluster 

Fokus för ekonomienheten under tertial 2 har varit att säkerställa att alla intäkter och kostnader bokförs 
enligt budget, detta för att kunna säkerställa en rättvisande redovisning i samband med delårsbokslutet. 
I nuläget är den ekonomiadministrativa bördan stor. Enheten är inte fulltalig resursmässigt, men 
rekrytering av ny medarbetarare är klar. Förhoppningen är att kunna lägga mer tid på förbättringsarbete 
under årets sista månader. Detta kommer gynna enheten positivt långsiktigt. Vår ambition är att arbete 
mer förebyggande med olika former av utbildningsinsatser och kontinuerliga uppföljningar genom 
dialog som är anpassade utifrån det behov av stöd den enskilda har. 

Under tertial 2 har nämndens förslag till budget för år 2020 slutförts. Nämnden fattade beslut om 
denna på nämndmötet i augusti. Vi kan konstatera att det blir ett svårare ekonomiskt läge för hela 
nämnden kommande år. Effektiviseringskraven kan kännas tuffa men bör också ses som en möjlighet 
för oss att reflektera över det arbete vi gör. Använder vi resurserna på rätt sätt? Vilka prioriteringar är 
viktiga för att få de effekter som vi önskar? Vad är vårt huvudsakliga uppdrag? Vi kan redan nu under 
tertial 2 konstatera att det blir svårt att få en ekonomi i balans under 2019. Vissa omständigheter har vi 
inte haft möjlighet att påverka och effekterna utav dessa hoppas vi justeras vid årets slut, men för att 
klara av det framtida ekonomiska läget, med en tunnare plånbok, måste dock prioriteringar och åtgärder 
sättas in redan nu. 

Ny HR-chef är på plats sedan slutet av augusti. 

  

3.3.1.1 Överenskommelsen 

Analys av verksamheten 

Arbetet fortgår enligt den handlingsplan som är antagen och kommunicerades med De Idéburna på 
stormötet i november 2018. På grund av ny nämndsammansättning har samrådet bytt ordförande. 
Samrådet har haft två sammanträden hittills under 2019. 

Två FRÖ-möten har genomförts och en utbildning avseende IOP, i syfte att stärka kunskapen och 
kännedomen om varandra, mellan stadens förvaltningar och De Idéburna. 

IOP 

I januari 2019 initierades två nya samarbeten, mellan den Öppna ungdomsverksamheten och Hestra IF 
och Byttorps IF. Genom IOP erbjuder föreningarna fritidsgårdsverksamhet i egna lokaler. 
Verksamheten på Byttorp har varit väldigt framgångsrik och lockar många unga från området, men 
Hestra av olika anledningar haft svårare att locka besökare och avtalet kommer därav avslutas. 

Befintligt samarbete med Mariedals IK har övergått till ett IOP-avtal och avser Mötesplats på 
Kransmossen. Mötesplatsen ryms i föreningens klubblokal på området och är öppen för besökare i alla 
åldrar. Mötesplatsen arrangerar även aktiviteter i området. 

3.3.2 Mötesplatser/förebyggande arbete 

Analys av verksamheten 

Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med 
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. 
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv 
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun 
fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal 
löpande genomgår utbildning och fortbildning i våldsprevention. 
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Inom ansvarsområdet finns fem mötesplatser: Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, 
Norrbyhuset och Mötesplats Kristineberg. Dessa har öppet måndag-lördag i varierande utsträckning. 

Mötesplatserna har tre huvuduppdrag: att vara en social mötesplats, att vara en ”motor” för 
verksamhetsöverskridande samverkan samt att tillhandahålla medborgarservice. Verksamheten ska ha 
en lokal prägel och de tre inriktningarna ska bidra till en likvärdighet över staden. Den förändring som 
genomfördes 2017 och som innebär ett sammanhållet geografiskt ansvar inom mötesplatser/öppen 
ungdomsverksamhet och en fortsatt utveckling av samverkan med bland annat kulturverksamheten, 
äldreomsorgen och förskoleverksamheten ger ökade förutsättningar för att verkställa "det nya" 
uppdraget. 

Den kommande "nyöppningen" av Hässlehuset där nya inventarier ej finns budgeterade och de 
pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och 
nya Mötesplats Hässleholmen, gör att det är svårt att lämna en helt tillförlitlig prognos. 

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En redovisning av 
besökssiffrorna under våren 2019  från Mötesplatserna på Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Hulta 
visar att vi ligger inom jämn könsfördelning  40%-60%. Totalt antal besök på dessa Mötesplatser under 
januari till maj är 23 635. 

 Internationellt arbete 

I februari tog vi emot fyra nya volontärer och har sammanlagt varit värdar åt 31 volontärer. I dagsläget 
finns det 10 volontärer i verksamheterna fördelade på fem olika enheter. Två av dessa enheter är helt 
nya. Under hösten kommer även två nya enheter i serviceorterna att inkluderas vilket länge legat i 
planeringen. 

Under våren var två medarbetare inom ansvarsområdet Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet i 
Marocko och påbörjade ett internationellt samarbete för att stärka ungas villkor. Efter det har 
representanter ur personalgruppen också varit i Frankrike och Italien för att fortsätta det påbörjade 
arbetet från Marocko. 

Två medarbetare var i april i Bryssel som renpresenter för FOF:s internationella arbete under EU-
kommissionens European Youth Week. 

Borås Stad (FOF) har under ett år ingått i ett internationellt partnerskap med syfte att hitta metoder för 
samverkan mellan offentlig sektor och civilsamhället inom ungdomsarbete. I februari medverkade 
representanter från FOF i partnerskapets slutkonferens i Georgien. Partnerskapets arbete har 
resulterade i en handbok med olika metoder för ungdomsdelaktighet. 

MUCF, myndigheten för ungdoms och civilsamhällsfrågor, har beslutat att Eurodesk Borås ska stå värd 
för de övriga Eurodesk- kontorens nätverksträff i Sverige hösten 2019. Under två dagar kommer 
representanter för alla Eurodesks i Sverige till Borås för att utbyta erfarenheter och gemensamt planera 
det fortsatta arbetet. 

Representanter från förvaltningen kommer också att medverka i den årliga ”Inter City Youth 
Conference” som i år hålls i Finland. Temat för konferensen är partnerskap mellan offentlig och ideell 
sektor. 

Det våldspreventiva arbetet, i samverkan med "En kommun fri från våld" är numer en del av alla 
volontärprojekt. Hur detta fungerar i praktiken har vid flera tillfällen redovisats för andra kommuner 
och organisationer vid studiebesök som En kommun fri från våld hållit i Borås. 

En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Grunden till 
projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat, är 
framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför 
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och 
barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna 
och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla 
strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa 
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komponenter; alltså samverkan plus WHOs tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om 
sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera 
åskådaren, är kärnan i projektet. 

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

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

Det våldspreventiva arbetet är en långsiktig satsning och det är därför svår att dra långtgående slutsatser 
efter den relativt korta tid arbetet pågått men med utgångspunkt från de mätningar som gjorts på några 
enheter inom Öppen ungdomsverksamhet visar de externa utvärderingsföretagen VOK och Payoff att 
personalens kunskaper om våldets natur och mekanismer har ökat med 75% och att under perioden 
med många insatser så gick det grövsta våldet på dessa enheter ner till 0%. En av slutsatserna som de 
drar är att det märks en tydlig koppling mellan systematiska insatser och nivån på våldet. 

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

Utöver dessa relativt öppna utbildningar har projektet också tillgodosett de behov i olika verksamheter 
som kräver skräddarsydda upplägg. Exempel på detta är utbildningen i januari 2019 för SISU:s 
konsulenter i Sjuhärad som fick ett utbildningsupplägg med våldsprevention utifrån 
idrottssammanhang, en utbildning i februari 2019 på Borås folkhögskola med inriktning på 
våldsprevention i bostadsområden och flerfamiljshus, en utbildning för bad-enheten i juni 2019 med 
inriktning på våldsprevention i simhallar och badhus och en riktad grundutbildning för Borås Stads 
elevhälsopersonal inom grundskolan. 

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

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

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

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

Fritids- och folkhälsonämnden har i budgetarbetet för 2020 tagit ansvar för att det våldspreventiva 
arbetet som ligger inom nämndens verksamhets/ansvarsområde kan fortgå. Hur det påbörjade och 
hittills framgångsrika våldspreventiva arbetet inom övriga delar av Borås Stad kommer att fortsätta är 
avhängigt beslut utanför denna nämnds mandat. 

Brygghuset. Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-It-Yorself-arena (D.I.Y) för unga från 
16 år. Andelen aktiva och deltagande ungdomar ökar hela tiden. Brygghuset är ett hus fullt av 
möjligheter för unga att använda på sin fritid men också en mötesplats för unga och vuxna att skapa ett 
innehåll tillsammans. 

I samverkan med Borås Stads Ungdomsstrateg var Brygghuset den centrala mötesplatsen för årets 
Unga kommunutvecklare. Personal på Brygghuset handledde även inom teknik och mediaproduktion 
för att möjliggöra filmer, Podcastinspelningar samt övrigt media material till projekten. 

I augusti testade Brygghuset en ny idé och anordnade Öppet hus för alla utbytesstudenter på 
Högskolan i Borås. Eleverna fick på ett KreAktivt sätt information om Brygghuset genom 
rundvandring i lokalerna, presentation av verksamheterna samt delta i teambuilding och lekar 
anordnade av Brygghusets personal. Utfallet blev mycket lyckat med ca 70 besökare. 

Brygghuset har under våren också varit huvudsaklig mötesplats för ungt filmskapande. I samverkan 
med Kultur Ungdoms plattform ”Filmplats Borås” har unga människor kostnadsfritt kunnat lära sig 
grunderna inom filmproduktion. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Den kommande "nyöppningen" av Hässlehuset, där nya inventarier ej finns budgeterade och de 
pågående diskussionerna med samverkanspartners om finansiering/bemanning på Norrbyhuset och 
nya Mötesplats Hässleholmen, gör att det är svårt att lämna en helt tillförlitlig prognos. Prognosen  för 
verksamhetsområdet är + 350 tkr. 

  

3.3.3 Fritidsgårdsverksamhet 

Analys av verksamhet 

Den öppna ungdomsverksamheten inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla 
invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, 
trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt 
förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter 
och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett systematiskt 
våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i 
våldsprevention. Det våldspreventiva arbetet är en långsiktig satsning och det är därför svår att dra 
långtgående slutsatser efter den relativt korta tid arbetet pågått men med utgångspunkt från de 
mätningar som gjorts på några enheter visar de externa utvärderingsföretagen VOK och Payoff att 
personalens kunskaper om våldets natur och mekanismer har ökat med 75% och att under perioden 
med många insatser så gick det grövsta våldet på dessa enheter ner till 0%. En av slutsatserna som de 
drar är att det märks en tydlig koppling mellan systematiska insatser och nivån på våldet. 
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Verksamheten består av 12 kommunala enheter som på olika sätt bedriver öppen ungdomsverksamhet 
och tre enheter som bedrivs i annan regi med bidrag från Fritids- och folkhälsonämnden, nytt för året 
är också att två idrottsföreningar i sina klubbstugor har öppen ungdomsverksamhet två dagar per vecka. 
Borås Stad är medlemmar i KEKS (kvalitet och kompetens i samverkan), ett nationellt nätverk, som ger 
stöd i kvalitetsarbetet. 

Verksamheten ingår i flera olika förändringsprocesser. En sådan är Hässlehus fritidsgård som under 
våren bedrivet verksamhet i tillfälliga lokaler i området då de ordinarie lokalerna byggts om. Den 19 
september invigs Hässlehuset där den öppna ungdomsverksamhet och mötesplatsen ingår som delar i 
samverkansprocessen med i första hand Kulturförvaltningen. Förändrade arbetssätt och inredning av 
de nya lokalerna på Hässleholmen kan innebära ökade kostnader. Hela fritidsgårdsverksamheten 
påverkas också av arbetet med att tillmötesgå de önskemål som grundskolan har vad gäller förändringar 
i fördelning av skolfritidsledartimmar mellan olika skolor. Det genomförs även justeringar av 
öppettiderna på de olika enheterna för ett större helhetsperspektiv men också för att verksamheten har 
ett anpassningskrav på ca 4%. 

Detta sammantaget gör det svårt att göra en helt tillförlitlig budgetprognos vilket innebär att ytterligare 
förändringar i öppethållandet kan behöva göras. 

Verksamheten har i uppdrag att arbeta för en jämn könsfördelning bland besökarna. En fortsatt 
förbättring har skett sedan föregående tertial men fördelningen 40-60 uppnås inte helt avseende 
verksamheten under våren. För närvarande är 39% av besökarna flickor. Om vi däremot lägger till den 
verksamhet som bedrivits under sommaren visar siffrorna att 43% av det totala antalet besökare är 
flickor. Om sommarverksamheten särredovisas är siffrorna 49 % flickor och 51 % pojkar. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Anpassningskrav på ca 4% och de ovan beskrivna förändringsprocesserna gör det svårt att göra en helt 
tillförlitlig budgetprognos. Prognosen för verksamheten är + 80 tkr. 

  

3.3.4 Badresor/barnkoloni 

  

Analys av verksamheten 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för dagkolonin badresor till Sjömarken som äger rum 
under sommarlovet och vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i 
staden. Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet i Borås 
Stad. Badresor till Sjömarken är en viktig del i Borås Stads arbete "Alla barn har rätt till ett roligt 
sommarlov". Sommarens besöksstatistik visar att 3 399 barn har deltagit i verksamheten, 52% av dessa 
har varit flickor. Siffrorna visar en ökning av antalet besök med ca 15% för 2019 jämfört med 
föregående år. 

Även Borås Stads barnkoloni i Espevik administreras av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. 
Verksamheten vänder sig till barn 8-12 år och pågår under tre treveckorsperioder på sommarlovet. Det 
finns möjlighet för 108 barn att delta. Till dessa platser har under 2019 158 barn ansökt om att få delta. 
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3.3.5 Folkhälsa 

Analys av verksamheten 

I samband med februarinämnden hölls en ceremoni med anledning av att Borås Stad blivit 
återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Vid högtiden deltog representanter från 
Kommunstyrelsen, andra nämnder, Fritids- och folkhälsonämnden samt certifierare från den 
internationella ISCCC (International Safe Community Certifying Centre). 

SKL-nätverket för strategiskt folkhälsoarbete i kommunerna hade möte i mars. Vid mötet deltog 
verksamhetschefen och temat var samverkan och förutsättningar för strategiskt folkhälsoarbete. I mars 
deltog verksamhetschefen och nämndens ordförande i Healthy Cities årsmöte. Konferensen rörde sig 
kring frågor om social hållbarhet och de globala målen för Agenda 2030. 

I mars och april deltog flera från förvaltningen i de kommunövergripande arbetsgrupperna för ett 
Socialt hållbart Borås - en stad som håller samman. Arbetet låg till grund för beslutet om ett strategiskt 
inriktningsdokument i Kommunstyrelsen i början på september. Socialt hållbart Borås syftar till att 
arbeta långsiktigt och kunskapsbaserat för en hållbar stad och kommer bedrivas i nära samverkan med 
befintligt folkhälsoarbete. 

Inom ramen för Säker och trygg kommun hölls i juni en heldag med deltagande från nämndernas 
presidier, AB Bostäder, polisen och Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund. Vi diskuterade runt 
dagens teman Socialt hållbart Borås och den stora samhällsomdaningen nationellt och lokalt. 

Välfärdsbokslutet 2018 är klart och antogs i Fritids- och folkhälsonämnden i maj och beslutades i 
Kommunstyrelsen i augusti, med ett tillägg om att samtliga nämnder och bolag ska redogöra för hur de 
beaktar välfärdsbokslutet i sitt planerings- och budgetarbete. Bokslutet har en tydligare inriktning mot 
social hållbarhet än tidigare och visar hur den ojämlika hälsan är fördelad i staden, i syfte att utgöra 
underlag för prioriteringar och satsningar i arbetet för en jämlik hälsa. Beslutet i KS innebär att 
nämndernas och förvaltningarnas arbete på sikt kommer bidra till en mer jämlik hälsa i staden. 

Spridning av Välfärdsbokslutet har skett, bl.a. på FRÖ-möte och i områdesnätverk. Rapporten har 
tryckts upp och distribuerats till samverkansparter. En fortsatt utveckling av Välfärdsbokslutet 
fortsätter under hela 2019, det handlar bland annat om att se över statistiken för att eventuellt köpa in 
statistik som behövs för att göra Välfärdsbokslutet mer användbart. En diskussion har förts med 
Grundskoleförvaltningen och har resulterat i att hälsoenkäten kommer att genomföras även i årskurs 6 
under hösten 2019. 

För ökad trygghet krävs ett omfattande systematiskt och uthålligt arbete. Under maj-juni genomfördes 
en trygghetsmätning. Enkäter gick ut till invånare på 16 geografiskt avgränsade områden. Resultatet 
kommer analyseras i förhållande till välfärdsbokslutet och kommer presenteras för berörda parter samt 
utgöra ett underlag för kommande brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. 

Det digitala verktyget EMBRACE har köpts in för att utveckla EST-arbetet (effektiv samordning för 
trygghet). EMBRACE syftar till att underlätta inrapporteringen från verksamheterna samt förbättra 
analyserna och visualisera arbetet på ett bättre sätt och göra det mer tillgängligt. EST-arbetet genomförs 
på Hässleholmen/Hulta och Norrby. 

Den ojämlika hälsan bland äldre ger sig bland annat uttryck i ofrivillig ensamhet. En webbsida för 
seniorer har tagits fram, vilken syftar till att informera äldre om olika hälsofrämjande insatser, såsom 
mötesplatser, upplevelser och kontakter vid ensamhet eller andra särskilda behov. En friluftsguide för 
seniorer kommer att lanseras under hösten för att lotsa ut äldre i naturen och upptäcka befintliga spår 
och leder i staden. 

Det har påbörjats ett arbete kring äldre och alkohol, i samverkan med de som arbetar 
drogförebyggande, NBV och Länsnykterhetsförbundet. 

CAN-undersökningen har genomförts i syfte att kartlägga ungdomars alkohol. och drogvanor. 
Resultatet presenteras för berörda och avses vara ett underlag för val och prioritering av 
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drogförebyggande insatser. Samverkan avseende det drogförebyggande arbetet med gymnasieskolorna 
har förstärkts och handlingsplaner för vissa skolor kommer tas fram. 

Under sommaren 2019 arbetade flera unga kommunutvecklare på förvaltningen. En grupp tog fram en 
film avseende den nya tobakslagen och gruppen tog fram konkreta förslag på utvecklingsområden på 
rekreationsområdet vid Gässlösa. 

Lokala folkhälsoinsatser 

Kurser för att öka simkunnigheten bland kvinnor fortgår i samarbete med SK Elfsborg och AB 
Bostäder. Intresset för simskolorna är stort och en viktig insats för kvinnor och barn i områden med låg 
simkunnighet. Simskolan för kvinnor hänvisar numera deltagarna till kollektivtrafiken och budgeterade 
kostnader för transport kommer istället användas till att anordna ytterligare kurser i Viskaforsbadet. 

Gatukulturen har anordnats som en sommaraktivitet för ungdomar på Hässleholmen likt tidigare år, 
med flertalet workshops och en muralmålning. I år genomfördes den även på Sjöbo och gatukulturen 
har möjliggjorts med hjälp av statliga medel. 

Ytterligare ett nätverk har startats på Sjöbo tillsammans med SISU Idrottsutbildarna och Västra 
Götalands idrottsförbund. Det nätverket fokuserar på meningsfull fritid för barn och unga och 
inkluderar föreningar och verksamheter som arbetar med målgruppen. Under våren genomfördes två 
föreningsdagar på Sjöbo, en för eleverna på Sjöboskolan och en för allmänheten. . 

På Norrby fortgår planeringsarbetet för Kronängsparken, tillsammans med berörda förvaltningar. 
Arbetet har präglats av att identifiera olika behov och en nära dialog har skett med invånarna på 
området. Ambitionen är att Kronängsparken ska utgöra en viktig del i det gröna stråk som binder ihop 
människor och stadsdelar i staden. 

Bodavallens multiaktivitetsyta invigdes den 25 juni. En samordnare för området samfinansieras med 
SISU, i syfte att säkerställa aktiviteter på området såsom organiserad spontanidrott mm. Planeringen för 
ett allaktivitetshus på området fortgår, i vilket skolans verksamhet kommer samsas med föreningar och 
invånare, för en ökad rörelse och trygghet på området. 

I samarbete med skolorna och NTF har förebyggande insatser i att cykla säkert genomförts, genom 
cykelkurser och informationsfolder till föräldrar. 

Under året genomförs utbildningar i Första hjälpen för åk 5, tillsammans med Svenska 
livräddningssällskapet. 

Ytterligare fem ledare inom metoden "ABC" utbildas vilket innebär att verksamheten på 
familjecentralerna förstärks. Genomförandet av föräldraskapskursen "Älskade barn" genomförs inte 
som planerat då Studiefrämjandet inte kunnat leva upp till det IOP om fyra kurser per år. Det 
föräldraskapsstödjande arbetet är en central del i "Socialt hållbart Borås". 

  

Kraftsamling Sjöbo 

Bemanningen på Medborgarlabbet har förstärkts under tertialen genom att Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen finansierat en tillfällig tjänst året ut. Under våren utvecklades ett 
verktygsbibliotek genom inköp och insamling av begagnade verktyg. Verktygsbiblioteket invigdes på 
Medborgarlabbet i maj och i samband med invigningen hölls ett föredrag om att leva mer hållbart och 
hur vi kan dela mera. 

Under våren har Medborgarlabbet haft flera studiebesök. De har framför allt varit intresserade av att ta 
del av projektets erfarenheter om medskapande processer och utvecklingen av labbet. 

För att ta fram en aktivitetsplan för hösten genomfördes en workshop med representanter från Öppen 
ungdomsverksamhet, Mötesplatsen, Biblioteket, AB Bostäder, Föreningen Hemgården och invånare. 
Resultatet från workshoppen ligger till grund för höstens aktiviteter på Medborgarlabbet. 

Medborgarlabbet har initierat en samverkansgrupp på enhetschefsnivå i syfte att stärka och utveckla 
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samverkan för utåtriktade verksamheter på Sjöbo. Vi har även uppdaterat informationsmaterialet och 
startat en Snapchat, för att synliggöra Medborgalabbet för fler målgrupper. 

Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo har tre unga kommunutvecklare producerat en film om vad som är 
bra med att bo på Sjöbo. Filmen bygger på intervjuer med sjöbobor. En artist fick i uppdrag i 
samarbete med elever från Sjöboskolan att göra en låt som blev bakgrundsmusik till filmen. Filmen har 
spridits på Borås webb och sociala medier. 

I idébidragens andra ansökningsperiod beviljades samtliga idébärare bidrag. Idéerna var att starta 
gymnastik för barn, genomföra ljusmanifestation för mänskliga rättigheter, genomföra föreningsdag, 
delaktighet genom kultur, bygga hinderbana på Sjöbovallen, torsdagsdans och pingis för barn. 
Föreningsdagen genomfördes strax innan sommaren och delaktighet genom kultur genomfördes som 
inledning på sommarlovet genom aktiviteter under Gatukulturveckorna. Resterande idéer kommer att 
genomföras under hösten 2019. 

Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med Kulturnämnden godkänt en samlokalisering av 
Mötesplats Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten, biblioteket och en samverkan med civilsamhället 
för aktiviteter i tidigare biograflokal. Tanken är att samla all verksamhet i ett gemensamt 
generationsövergripande Sjöbohus. Ärendet ligger nu hos Kommunstyrelsen för beslut om fortsatt 
projektering. 

Projektgruppen har arbetat fram ett förslag på en förvaltningsövergripande handlingsplan i syfte att 
bemöta sociala utmaningar på Sjöbo. Handlingsplanen kommer att behandlas i styrgruppen i oktober. 

Tekniska förvaltningen har, i samarbete med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, AB Bostäder och 
RISE, tagit tillvara på resultat från tidigare invånardialoger och utvecklat en plan för Sjöbo torg. Hittills 
har belysningen bytts ut, nya bänkar tillkommit och flera blomsterarrangemang placerats ut. Vidare ska 
träd beskäras, ytterligare belysning och sittgrupper tillsättas och trappor ska tillgänglighetsanpassas. 

Det Vinnovafinansierade projektet SIGURD (Sustainable Impact Governance for urban development) 
handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter och sociala värden för en hållbar 
samhällsutveckling. Det har tagits fram en projektplan utifrån genomförda arbetsgrupps- och 
kunskapsmöten. 

Projektet ”Konst i stadsdelsutveckling” påbörjas i höst och en konstnär är utsedd. Avsikten är att 
genomföra projektet kopplat till Kraftsamling Sjöbo och tanken är att en konstnärs medverkan ska 
generera nya samverkansformer mellan boende och övriga aktörer på Sjöbo. 

  

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten antas ha en budget i balans vid årets slut gällande den ordinarie budgetramen då flertalet 
folkhälsoaktiviteter kommer att vara genomförda. Däremot prognostiseras det sociala 
investeringsprojektet "Kraftsamling Sjöbo" hamna på ett underskott motsvarande 1 300 tkr. Detta 
motsvarar den budget som är avsatt för 2019. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas 

3.3.6 Träffpunkt Simonsland 

Analys av verksamheten 

Antalet besökare har ökat med ca 25 procent under sommaren och vi har haft många sommaraktiviteter 
och utflykter. Minst en resa i veckan har arrangerats med besöksmål såsom Liseberg, Varberg och 
Gränna. Över 350 har deltagit och frivilliga har varit chaufförer. 
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Under samma period har antalet besökare i caféet ökat med 24 procent jämfört med förgående år och 
omsättningen har ökat med 37 procent. 

I Frivilligverksamheten har det blivit 15 nya frivilliga och 12 nya mottagare och två nya föreningar har 
flyttat in i Träffpunkt Simonslands lokaler. 

För att utveckla och kartlägga lotsfunktionen har en person anställts på vikariat under 2019. 80 
personer med funktionsnedsättning har anslutit sig till följa med-kortet. 

En sommargrupp startades för personer med intellektuell funktionsnedsättningar. Syftet var att främja 
aktivitet och gemenskap med hopp om att öka den sociala samvaron. Gruppen träffades tio gånger 
under perioden. 

Det planerades och genomfördes ett samarrangemang mellan Träffpunkt Simonsland och Mötesplatser 
för seniorer i Borås Stad. Resultatet blev en skärgårdsresa tillsammans med ca 60 resenärer. Även en 
gemensam Elfsborgsmatch där seniorer i Borås fick möjlighet till mat och match. 

Träffpunkt Simonsland har haft öppet hela sommaren måndag till fredag mellan 8-15. Dagliga 
aktiviteter har erbjudits under hela perioden. Tyvärr har antalet deltagare varit lägre än förväntat. 

Under tertial 2 har arbetet runt arvsfondsprojektet ”aktivitetsinspiratör” fortgått. Sociala 
omsorgsförvaltningen, Försäkringskassan, Sjuhärads Samverkansförbund och Arbetslivsförvaltningen 
har tagit ett gemensamt omtag för att målgruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning ska 
få möjlighet till eftergymnasial kompetenshöjning. 

Vid årets början startade en process benämnd Träffpunkt Simonsland 2.0. Föreningar, organisationer, 
invånare i Borås Stad samt tjänstemän fick svara en enkät om dåtid, nutid och framtid. Enkäten följdes 
upp med ett antal dialoger med föreningarna, medarbetarna och involverade chefer. Medarbetarna lyfte 
de fem områdena öppettider, reception, gemensamma rutiner, samverkansträffar, 
information/kommunikation och husansvar, vilka vi kommer att arbeta vidare med. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Verksamheten förväntas ha ett överskott på 100 tkr vid årets slut, enligt anpassningskravet för 2019. 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 

3.3.7 Anläggningsenheten 

Analys av verksamheten  

Inom Anläggningsenheten, där vi hanterar idrotts- och friluftsanläggningar, sporthallar, badplatser 
utomhus, spår- och vandringsleder samt Sundholmens konferensgård, pågår en omfattande 
verksamhet. Gästerna är till största delen Borås föreningsliv. 

Badplatser (och båtramper) 

Efter det att badplatsen i Sandared var färdigställd var tyvärr vattenkvaliteten för dålig för att vi skulle 
tillåta bad. Ett utsläpp från ett avlopp ut i Sandaredsån och vidare ut i Viaredssjön visade sig vara 
orsaken och kort därefter kunde badplatsen öppna igen. I samband med händelsen utökades antalet 
provtagningar under en kort tid för att säkerställa en god kvalitet på våra badplatser. Prover togs också 
vid Sandareds Scoutgårds strand trots att anläggningen inte är kommunal men ligger precis vid 
utloppet. 

Ny entré till Frufällans brygga och strand har färdigställts och är nu mycket mer tillgänglig än tidigare. 
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Spår och leder 

Barnvandringsleden, Trollstigen, på Sjöbo är färdigställd. Invigning var den 29 maj. Både förskolor, 
skolor och allmänhet var på plats. 

Kolbränningens elljusspår har fått ny belysning efter att i många år varit undermålig. 

Borås Arena 

Efter att Harald Nyborg AB lämnat lokalerna på den södra läktaren har projekteringen av en 
ombyggnad pågått för fullt. Nya idéer har kommit fram och byggstarten är satt till början av november. 
På grund av den omfattande ombyggnationen och bytet av belysning stänger vi Borås Arena under 
vintern och planerar att öppna igen under februari/mars. 

Ekonomiskt har vi medvetet väntat med några hyresfakturor för att räta ut frågetecknen i avtalet därav 
det stora minusresultatet på -2 437 tkr. 

Ryavallen 

Det nya måltornet för friidrotten blev klart lagom inför U20 EM i friidrott i juli månad. Tillsammans 
med övriga arbeten och uppfräschningar la det grunden till ett mycket lyckat arrangemang. På 
Ryahallen långsida mot Ryavallen finns nu också en stor muralmålning av Shai Dahan, vilken gav TV-
sändningarna från U20 EM en speciell bakgrund. 

Nu finns det mycket goda förutsättningar att även SM i friidrott 2021 på Ryavallen blir lyckat. 

Rydahallen 

Arbetet med Rydahallen har pågått under våren. En fullstor fotbollshall med konstgräs och läktare är 
nu klar vid Ryda IP och invigningen blir den 26 oktober. Hallen har väckt intresse hos både Svenska 
Fotbollsförbundet och övriga kommuner i Sverige. 

Tack vare Rydahallen blir ombyggnationen av Borås Arena betydligt lättare att hantera då 
vinterverksamheten kan läggas där under byggtiden. 

Konstgräs 

Arbetet med att minimera spridningen av gummigranulat från konstgräsplanerna pågår. Ett antal 
åtgärder har gjorts och fler kommer under hösten, såsom granulatfilter, sarger, smältytor m.m. Under 
vintersäsongen kommer färre konstgräsplaner att plogas än tidigare för att undvika granulatspridning. 
Som tidigare följer vi utvecklingen kring konstgräs och miljö och deltar i flera nationella grupper med 
bland annat Naturvårdsverket och Svenska Fotbollsförbundet. 

Under detta och nästkommande år kommer vi inte byta någon konstgräsmatta av ekonomiska och 
miljömässiga skäl. Samtliga konstgräsplaner har besiktats och bedömts fungera några år till. 

Boråshallen 

Den stora avvikelsen på -525 tkr en beror uteslutande på intäkter som släpar efter. Detta kommer att 
justeras vid årets slut. 

Bodavallen och Boda isbana 

Två nya idrotter har tillkommit på området; Cricket och Rugby. Cricket har blivit en populär sport i 
Sverige och växer för varje år som går och vi har förhoppningar att sporten på allvar kan vara ett led i 
det integrationsarbete som pågår i området. Boda isbana visar ett minusresultat som mestadels beror på 
hyra av redskapsbodar. Bodarna och tillkommit som ett resultat av den ökade verksamheten i området. 

Skidstadion 

Inför SM-veckan 2021 görs en del omfattande arbeten på skidstadion därav den stora avvikelsen på ca -
550 tkr. Bland annat påbörjas VA-arbeten under sommaren och det beräknas vara klart i oktober. 
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Väsentliga budgetavvikelser och åtgärder 

Enheten står för stora utmaningar, dels under året men även de kommande åren. För att minska 
kostnaderna ser vi över alla lokalkontrakt, både interna och externa. Utbytestakten på våra 
konstgräsanläggningar minskas och färre planer hålls öppet under vintertid. På så sätt minskar vi 
kostnaderna för snöskottning samt förslitning på planerna. Vi kommer också att se över våra driftavtal 
för att på sikt minska våra kostnader. Investeringstakten för spår och leder sänks för att klara 
kapitalkostnader som uppstår efter investeringen samt att även ökade driftskostnader ska hållas nere. 
Dessa åtgärder kommer att ge resultat på lång sikt. Enheten beräknar ett minusresultat på ca -1 000 till -
1 500 tkr vid årets slut. 

  

3.3.8 Badenheten 

Analys av verksamheten.  

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 främst till personer med olika funktionsnedsättningar. 

Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och ta ansvar för 
barn och unga. Vi vill även bidra till att ge Boråsaren en jämlik fritid. Vårt bidrag för att nå dessa mål är 
att vi erbjuder, simundervisning för alla, oavsett ålder. Vi erbjuder babysim, simlekis, simskola, 
vuxensimskola, crawl kurser för både nybörjare och erfarna samt olika former av vattenträning i grupp. 
Vårt största uppdrag ser vi ändå som att serva grundskolan med att ge alla barn i årskurs 2 och 3 
simundervisning under skoltid. 

Vi arbetar ständigt med att öka tillgängligheten till våra bad. Detta oavsett om man har någon typ av 
funktionsnedsättning eller av etnisk bakgrund begränsas av möjligheten till att besöka någon av våra 
anläggningar. 

Under våren och sommaren 2019 har vi fortsatt vårt samverkansprojekt ”Sommardoppet" med 
simklubben SK70, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Tillsammans erbjuder vi alla 5-
åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana. Gratis vattenvanekurser hölls i sommar på 
Stadsparksbadet, Alidebergsbadet, Sandaredsbadet och Dalsjöbadet. I år var inte Simklubben Elfsborg 
medarrangör för Sommardoppet. Detta då vi räknade med att Borås Simarena skulle vara stängt för 
renovering. Simklubben önskade avsätta all ledig tid för sina egna simkurser, då det skulle bli ett stort 
avbrott på deras ordinarie verksamheten under höstterminen. 

Det har pågått ett febrilt arbete och planering inför Borås Simarenas renovering. Planerad stängning var 
satt till 13 maj. Renoveringen sköts upp och förhoppningsvis genomförs renoveringen under 2020. 

Vi har fortsatt med uppföljning av vårt arbete med ”Service i världsklass”. Denna gång har det gjorts 
genom att badenhetens chefsgrupp har arbetat med att ta fram olika handlingsplaner. Arbete pågår nu 
med att lägga in olika delar av utbildningen i ett årshjul för att hålla vår utbildning levande. 

All personal har även inför sommaren fått gå den våldspreventiva utbildningen En Kommun Fri Från 
Våld. Fantastisk dag som väckte många tankar. Vi kommer att ha stor nytta av denna utbildning i mötet 
med våra besökare men även i mötet kollegor emellan. 

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

Vi startar nu en resa med avsikten att Borås ska bli En Vattensäker Kommun. För att certifiera sig som 
En Vattensäker Kommun krävs att staden uppfyller sex kriterier som är fastställda av Svenska 
Livräddningssällskapet. Budskapet är att ”Ingen ska drunkna på grund av okunskap” För att uppnå 
dessa sex kriterier krävs ett engagemang och samverkan mellan flera förvaltningar i Borås Stad. 

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

Badenhetens sommar startade på sämsta tänkbara sätt. Vi fick åter igen stänga Stadsparksbadet. Vid 
takrenovering upptäcks att bärande balkar är i så dåligt skick att Stadsparksbadet inte går att ha öppet. 
Badet är stängt tills vidare. Detta får förödande konsekvenser för både vår verksamhet och budget. 

Stadsparksbadet har under våren och sommaren brottats med fortsatta problem efter renoveringen. 
Fyra månader under våren har vi organiserat arbetet på ett annat sätt för att stärka ledningsfunktionen. 
Det har gett oss en möjlighet att komma ikapp med nya rutiner och personalen har fått ett större stöd. 
Personalens mående, framförallt under de första månaderna, visade på låga siffror. För att komma 
tillrätta med detta inledde vi ett samarbete med Organisationshälsa. Intervjuer med både medarbetare 
och chefer genomfördes och därefter presenterades en handlingsplan som vi nu ska börja jobba med. 
De ledarledda verksamheterna gick bra under våren. Besöksmässigt såg det sämre ut. Jämfört med 
motsvarande period 2017, då vi senast hade öppet tertial 1, låg vi på ca 7 000 färre besök under första 
tertialen. En översyn av öppettiderna i relation till antalet besökare har gjorts. Vi kommer att återgå till 
tidigare öppettider på lördagar och söndagar från det att vi öppna badet i höst igen. Det medför även 
att vi kan spara 330 000 kr/år i den externa städkostnaden som krävdes för de längre öppettiderna på 
helgerna. 

Innan sommaren kändes det som att vi började komma i kapp oss på Stadsparksbadet. Vi var på banan 
igen. Mycket blev klart med det som släpat efter i renoveringen. Under den planerade stängningen på 
två veckor skulle de resterande anmärkningarna åtgärdas. Detta gjorde att vi började se ett slut på 
renoveringen. Vi gick ända in i kaklet med våra verksamheter fram till den 12 juni när vi stängde för 
planerat underhåll och reparationer. Det som vi sedan hoppades skulle bli en bra sommar med mycket 
besökare vändes ganska snabbt och vi fick istället för att ta emot glada gäster under sommaren stänga 
igen badet då vårt tak var i så dåligt skick så det bestämdes att vi inte fick öppna som planerat den 1 juli. 
Vår personal fick med kort varsel flytta ut och hjälpa till med bemanning av Alidebergsbadet och Borås 
Simarena. Vi lyckades även starta igång Dalsjöbadet under sommaren. Detta för att kunna erbjuda 
Boråsare och alla turister något mer öppet inomhusbad. I skrivande stund har vi fortfarande stängt och 
vi vet i dagsläget inte när vi öppnar. Personalen kämpar på och vi gör vårt yttersta för att få ihop 
personalgruppen, trots att vi nu återigen är utspridda på olika anläggningar i vår enhet. Besöksmässigt 
låg vi innan stängningen på drygt 107 000 besök och det blir omöjligt för oss att ta igen den låga siffran, 
inget vi kan påverka i det här läget. I all bedrövelse har det ändå hänt positiva saker. Under sommaren 
fick vi bekräftat att vi från 1 juli får behålla hela intäkten från våra badavgifter. Vi blev ålagda att efter 
renoveringen betala 25% moms på våra badintäkter mot tidigare 6%. Vi slipper nu att betala moms på 
badintäkterna. Ytan och de attraktioner vi har, gör att Stadsparksbadet inte klassas som ett äventyrsbad. 
Vi har nu fått detta bekräftat av Skatteverket. Vi kommer inte att sänka våra badavgifter då de ändå 
ligger lågt i förhållande till liknande bad i Sverige. Vi kommer däremot inte att höja några badavgifter 
för Stadsparksbadet inför 2020. 
 
På Borås Simarena genomfördes under våren flera arrangemang, JSM-vattenpolo, Simtävlingar som 
Ungdoms GP, Nordiska Ungdom Simspelen, Speedo Meet, Vårplasket, Bäversim, Swimrun och 14 
träningsläger. Landslaget i livräddning genomförde ett träningsläger för första gången. Motions- och 
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rehabiliteringsverksamheten är en uppskattad service för många besökare. Vi hjälper och erbjuder de 
kunder som önskar få träningsråd för att komma igång. De har oftast fått ett FAR-recept (fysisk 
aktivitet på recept) från sin läkare/vårdcentral. Vår samverkan med föreningslivet har fortsatt med 
bland annat simundervisning för nyanlända ungdomar. Vi samverkar här med Svenska 
Livräddningssällskapet och SK Elfsborg och utbildar nya simlärare från många olika länder, som sedan 
blir aktiva ledare i simklubben. Vi planerade för att stänga Borås Simarena mellan maj till oktober för 
att renovera golv, duk i bassäng med mera. Tyvärr blev detta projekt inställt i ett mycket sent skede. 
Det innebar att vi tackat nej till flertalet träningsläger i onödan. Förhoppningsvis kan renoveringen 
genomföras under 2020. Det var planerat att byta en automatisering i reningsverket när Simarenan ändå 
var stängt för renoveringen av golven. När renoveringen nu inte blev av, var man ändå tvungna att byta 
styrsystem, viket medförde att Borås Simarena fick stänga tre veckor i augusti. Besöksstatistiken och 
intäktsbudgeten blir lidande av dessa tre stängda veckor. I slutet av augusti kunde vi summera ihop 
94 764 besök. 
 

Uppstart av Alidebergsbadet startade i mars och vi slog upp portarna den 1 juni. Renovering gjordes 
av plattor runt bassängen och nytt skärmskydd på hopptornet sattes upp. Vi stängde Alidebergsbadet 
den 2 september. Efter stängningen så kommer även automatiseringen i reningsverket för 
Alidebergsbadet bytas så att det är klart inför säsongen 2020. Säsongen på Alidebergsbadet summerades 
till 24 187 besök. Det var nästan en halvering av besök jämfört med 2018. Det saknas 6 000 besök för 
att nå budgeterade besök. 

Sandaredsbadet har under våren haft stor deltagande i alla gruppaktiviteter. Vi har även haft extra 
grupper med intensivsimskolor på skollov. Det genomfördes även intensivsimskola för grupper från 
Härryda- och Bollebygds kommun. Flera skolor från Bollebygd, Härryda och Alingsås har förlagt sin 
simundervisning för skolan i Sandaredsbadet. Framöver kommer skolorna från Alingsås, med all 
säkerhet, att flytta tillbaka till sin simhall i Alingsås då den nu har öppnat igen efter en längre tids 
renovering. Vi har haft två privata aktörer som hyrt in sig i Sandaredsbadet med våtvästträning och 
simskolor för barn på programmet. På lördagskvällar hyr två kvinnoföreningar Sandaredsbadet. De hyr 
varannan vecka för att kvinnor och flickor ska kunna träna simning. Simklubben 1970 har full aktivitet 
varje vecka. Tävlingen Sandaredsimmet i början av mars lockande ett stort antal deltagare. Tillsammans 
med Öppen ungdomsverksamhet i Sandared anordnade vi ett disco för ungdomar mellan 10-12 år. Vi 
hade hoppats på fler deltagare men de som kom hade väldigt trevligt och idén gav mersmak för 
framtiden. Även i sporthallen är det full aktivitet med skolan på dagtid och föreningslivet på kvällstid. 
Under sportlovet anordnades ”20 kronan” i sporthall och simhall. Det är ett samarbete mellan 
idrottsföreningar i Sandared. Skollediga ungdomar prova på olika idrotter varje dag till ett pris av 20 kr. 
Då ingår aktiviteten och något att äta varje dag. 

 
Under våren och sommaren har vi haft två olika filmbolag som spelat in en reklam film och en kortfilm 
i anläggningen. Även i år genomförde både vi och Simklubben SK70 sommarsimskola och 
Sommardoppet. Vecka 26 och 31 hade Sweden Sports Academy läger hos oss. Då kom det 400 
ungdomar till Sandared från hela landet för att delta i sina specialidrotter. Idrotterna som hölls i vår 
anläggning var simning och handboll .Under de veckorna vi haft stängt har vi storstädat hela 
anläggningen och utfört mindre reparationer. Vi har genomfört HLR kurser för föreningar, företag och 
Borås Stad. Vi har även varit och haft livräddning i Öresjö för familjer som deltagit i familjekollo. 
Höstens kurser för simskolor, babysim och olika crawlkurser är redan fullbokade. Jämför vi 
besöksstatistiken med 2018 så har vi ökat vårt besöksantal med drygt 3 500 besök. Detta trots att 
Stadsparksbadet varit öppet under våren. Vi summerade till 42 505 besök andra tertialen. 

Dalsjöbadet  hade ett stort utbud av gruppaktiviteter under våren. Det är stor efterfrågan på 
crawlkurser och utrymmet i bassängen räcker inte till för att utöka den verksamheten mer. Vår utebastu 
har lett till att vi har kunnat bredda vår verksamhet och kundkrets. Vattengymnastik, med en mindre 
sittning av aufguss efteråt, är ett uppskattat inslag. Vi hade i år en påsktvagning med bastusittning som 
blev välbesökt. En förening för kvinnor och barn har hyrt in sig i Dalsjöbadet under våren för att träna 
simning. Som tidigare har vi lite svårt att locka de vanliga ”engångsbadarna” och då framförallt 
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barnfamiljer, på grund av att vi saknar en varm barnbassäng. Dock uppskattar många den mysigare 
känslan som vi kan erbjuda. Barnkalas för de lite äldre barnen är ändå en populär tillställning. Gymmet, 
som drivs av Actic, ökar sakta men säkert sitt medlemsantal, vilket medför att vi får fler simmande 
gäster. Under maj månad körde vi vår sommarsimskola . Dalsjöbadet öppnade upp extra under 
sommaren då Stadsparksbadet stängdes akut.  Vi hade även extra öppet under vecka 33. Detta för att ge 
våra badgäster möjlighet att bada inomhus, då både Borås Simarena och Stadsparksbadet höll stängt. 
Anmälningar för höstens verksamheter är fullbokade. Nytt för hösten är att vi öppnar upp Dalsjöbadet 
en morgon till i veckan. Vi provar detta året ut och ser om det faller väl ut. Besöksantalet har ökat med 
nästan 2 000 besök jämfört med 2018. Det trots att Stadsparksbadet varit öppet under våren. Vi landar i 
år på 28 769 besök för andra tertialen. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 
Resultatet för tertial 2 visar ett underskott på 5 283 tkr. Underskottet beror till största delen av mindre 
intäkter än budgeterat - 3 628 tkr. Personalkostnaderna avviker i jämförelse med budget med ett 
underskott på 1 635 tkr. Materialkostnader avviker från budget med ett underskott på 83 tkr. På tjänster 
ligger vi med ett positivt resultat på 62 tkr. 
En säker prognosen vid årets slut är svår att göra, då vi i dag inte vet exakt hur länge Stadsparksbadet 
kommer att vara stängt. Vi har räknat med förlorade intäkter för fyra månader på Stadsparksbadet och 
förlorade intäkter för tre veckor i sommar, då Borås Simarena var stängt, så räknar vi med en prognos 
på ca -4 100 tkr. 

 

Åtgärder 
De lägre intäkterna för Stadsparksbadet beror till största delen av att vi inte har kunnat ha anläggningen 
öppen i juli och augusti. Men vi hade även räknat med att de ökade öppettiderna på helgerna skulle 
genererat i betydligt fler badande. Det har visat sig att så inte blivit fallet. Vi har även en kostnad för en 
extern städfirma som kommer och städar nattetid på Stadsparksbadet. Vi kommer, från det att vi 
öppnar Stadsparksbadet igen, återgå till tidigare öppettider och slipper från september avgiften för 
externt städbolag. Den högre momssatsen från 6% till 25% har också haft betydelse för 
Stadsparksbadets intäkter. Från 1 juli 2019 blir våra badavgifter momsbefriade. Vi saknar även en 
hyresgäst för lokalen som Actic tidigare hyrde av oss på Stadsparksbadet. Intäkterna som denna lokal 
genererade ligger kvar som en intäkt för oss och är givetvis kännbar. Vi jobbar på att få en ny hyresgäst 
till den aktuella lokalen. 
 
Vi har även uteblivna intäkter för Borås Simarena på ca 220 tkr. för uteblivna träningsläger. Tanken var 
att Borås Simarena skulle vara stängt för renovering och därför kunde vi inte ta emot träningsläger som 
vi gjort tidigare år under vår och sommar. När renoveringen inte blev av så var det försent att boka 
träningsläger då dessa bokas ett år i förväg.  Byte av automatiseringen i reningsverket var planerat att 
göras samtidigt som man stängde för renoveringen av golven. När stängningen och renoveringen nu 
inte blev av var man ändå tvungna att göra detta byte av automatiseringen i reningsverket. Det 
medförde att vi ändå var tvungna att stänga tre veckor i augusti. Förlorade intäkter för dessa tre veckor 
är ca 300 tkr. 
 
Vi arbetar ständigt med att vara så resurseffektiva som möjligt utefter vad vår verksamhet klarar av. 
Situationen med att Stadsparksbadet åter fått stänga, denna gång för takrenovering, kommer att påverka 
oss även under 2020. Vi räknar med att en stängning på fyra månader under 2019 kommer att kosta oss 
ca 4 100 tkr. Det är inte endast förlorade intäkter utan även flera återbetalningar vi behöver göra för 
kunder som vill säga upp sina kort och autogiron. 
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3.3.9 Evenemang 

Analys av verksamheten 

U20 EM i friidrott 

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

På Ryavallen har det inför tävlingen färdigställts ett nytt måltorn, innehållande tävlingssekretariat, 
speakers, målkameror samt en mängd utrustning. Dessutom har det byggts en sektion för press med 
bord, eluttag och nätverksuttag. 

SM-veckan - vinter 

Riksidrottsförbundet och Sveriges Television har beslutat att tilldela Borås Stad SM-veckan vinter år 
2021. Under året firar Borås 400 års jubileum, så det passar utmärkt som en bra start på året. 
Förberedelsearbetet har startat med fokus på skidstadion, där förutsättningarna med logistik, lokaler, 
omklädningsrum, snötillverkning måste förbättras och förstärkas. 

Inriktningsdokument för evenemang 

Tillsammans med Borås TME så har både nämnd och bolag antagit ett inriktningsdokument för 
evenemang. Vi kommer nu att förstärka dokumentet med en skrivning till Kommunstyrelsen, där målet 
är att skapa ett förhållningssätt för att Borås Stad ska kunna växa som evenemangsstad. Det är viktigt 
att stadens förvaltningar och bolag ser möjligheter och inte hinder med att knyta evenemang och större 
tävlingar till Borås. 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

I nuläget prognostiseras ett underskott för evenemangsprojekten med 2 000 tkr. Underskottet avser 
främst Junior EM. I nuläget är det svårt att lämna en definitiv prognos då sammanställning av 
kostnader som eventuellt ska faktureras fortfarande görs inom vissa områden. 
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4  Nämndens verksamhet 2 

4.1 Föreningsbidrag 

4.2 Resultat 

Ekonomiskt sammandrag 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Statsbidrag 0 0 0 0 0 

Avgifter och övriga intäkter 92 58 45 65 20 

Summa intäkter 92 58 45 65 20 

Personal -1 881 -1 990 -3 335 -3 335 0 

Lokaler -5 -146 0 -146 -146 

Övrigt -30 143 -32 554 -39 760 -39 634 126 

Kapitalkostnader 0 0 0 0 0 

Summa kostnader -32 029 -34 690 -43 095 -43 115 -20 

Buffert (endast i budget) 0 0 0 0 0 

Nettokostnad -31 937 -34 632 -43 050 -43 050 0 

Kommunbidrag 32 491 33 842 43 050 43 050 0 

Resultat efter 
kommunbidrag 

554 -790 0 0 0 

Godkänt ianspråktaget 
ackumulerat resultat 

0 0  0 0 

Godkända "öronmärkta" 
projekt 

0 0  0 0 

Resultat jfr med 
tillgängliga medel 

554 -790 0 0 0 

Ackumulerat resultat 0 0 0 0 0 
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4.3 Budgetavvikelse och verksamhetsanalys 

Verksamheternas nettokostnader 

Tkr 
Utfall 

augusti 2018 
Utfall 

augusti 2019 
Budget 

2019 
Prognos 

2019 
Avvikelse 

Tkr 

Administration 
föreningsenhet 

-1 617 -2 081 -2 860 -2 860 0 

Föreningsbidrag -23 974 -24 683 -33 185 -33 185 0 

Bidrag till 
invandrarföreningar 

-1 740 -1 653 -2 050 -2 050 0 

Bidrag till sociala föreningar -2 798 -2 839 -2 800 -2 800 0 

Bidrag till funktionshindrade -1 253 -1 466 -1 455 -1 455 0 

Bidrag till 
pensionärsföreningar 

-555 -1 910 -700 -700 0 

Summa -31 937 -34 632 -43 050 -43 050 0 

Analys av verksamheten 

Översyn av föreningsbidrag  

Arbetet på Föreningsenheten har till stora delar präglats av bidragsutredningen som nu gått in ett 
intensivt slutskede. Efter den utskickade remissen i juni har tre remissdialoger genomförts, två i juni 
samt en i augusti. Vi har gjort ett flertal föreningsbesök med fokus på att informera och föra dialog med 
osäkra föreningar som inte vet hur det nya förslaget kommer att påverka dem. Vi har blivit särskilt 
uppvaktade av Pensionärernas riksorganisation (PRO) i Borås avseende förslaget till nya regler för 
lokalbidrag. 

Junior EM Friidrott 

Enheten har varit djupt engagerad i arbetet med att genomföra Junior EM i Friidrott på Ryvallen 18-21 
juli. Tillsammans med Borås TME övertogs projektledarskapet för hela evenemanget vilket ställde stora 
krav på enhetens förmåga att temporärt strukturera om verksamheten. På det stora hela fick vi 
fantastiskt fina vitsord efteråt. 

Digitala verksamhetssystem  

Borås Stad har varit pilotkommun i ett SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)-projekt som ska leda 
till fler digitala verksamhetssystem med inriktning för lokaluthyrning och föreningsbidrag. Under 
sommaren var projektet färdigt och det finns nu ett färdigt material att arbeta utifrån om man vill gå 
vidare med en upphandling. Enheten har varit representerad vid ett flertal tillfällen. 

Föreningsbidrag  

Avser i huvudsak bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet 6-20 år. Anläggningsbidragen har på 
senare tid tagit fart efter ett par år med färre antal ansökningar. Anläggningsbidrag är ett bra sätt att 
stödja föreningar med egna anläggningar så att deras anläggningar håller över tid. Föreningsbidrag 
förväntas följa budget även om Bidrag till nämndens förfogande visar på  -511 tkr. De ökade 
kostnaderna beror bland annat på ett bidrag till Kraftens Hus i Sjuhärad på 125 tkr samt 
omklädningsrum Bergdalens IK 315 tkr. I bidraget ingår också bidrag till Borås Fältrittklubb och Tämta 
Ridklubb för ökade foderkostnader på grund av den torra sommaren 2018, ca 46 tkr. 
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Invandrarföreningar 

De förväntas följa budget och de föreningar som hade verksamhet i den brandhärjade lokalen på 
Evedalsgatan har varit i kontakt med enheten för råd och stöd. Vi har tillsammans med 
Lokalförsörjningsförvaltningen hjälpt föreningarna att hitta nya lokaler. En del föreningar har hittat till 
Träffpunkt Simonsland vilket varit väldigt lyckat. 

Bidragen till Sociala föreningar förväntas följa budget. 

Bidragen till funktionshinderföreningar förväntas följa budget. 

Bidrag till Pensionärsföreningarna förväntas följa budget. 

 

Väsentliga budgetavvikelser och orsaker 

Enheten förväntas göra ett resultat i balans i vid årets slut. 

Föreningsenhetens budget är svårt att periodisera för att fullständigt stämma överens med de 
utbetalningar som görs. Därav uppstår, som oftast, budgetavvikelser som en konsekvens av detta. 

 

Åtgärder 

Inga åtgärder behöver vidtas. 
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5 Samarbetsuppdrag 

Inom ramen för arbetet med lokalt inflytande har kontinuerliga möten fortsatt inom samtliga 
nätverksgrupper barn och unga, områdesnätverk och ortsråd. Dessutom har ett dialogmöte mellan 
Borås Stads politiker och tjänstemän och aktörer från civilsamhället genomförts. 

Aktivitetsdagar har genomförts på Kristineberg, Trandared, Hulta, Fristad och Hässleholmen. 

Arbetet inom Landsbygdsutveckling genom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet 
kompletterar Fritids- och folkhälsoförvaltningens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och inryms 
därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet. Riktlinjer utifrån projektets indikatorer är 
utformade och kommuniceras genom ortsråden. Uppföljning sker förvaltningsövergripande inom 
Borås Stad samt kommer att följas upp ytterligare under året. Redovisning till ansvariga hos Leader 
Sjuhärad sker i samband med avslut av projektet. 

Det avtal som togs fram under 2018 med hjälp av medel från Leader Sjuhärad, gällande anställning och 
uppdrag där ortsråden själva får ansvar att driva delar av arbetet mot ersättning av 10 % av tjänst, har 
förlängts under hela 2019. Önskemål om en förlängning efter projektets slut har framförts och en 
skrivelse har skickats in till Fritids- och folkhälsonämnden. Önskemålet om en permanent förlängning 
är medtaget i förslaget till Budget 2020 och avser då att gälla för samtliga fyra ortsråden på 
serviceorterna med omnejd. 

Arbetet inom Lokalt inflytande följer tilldelad verksamhetsbudget. Planering för specifika insatser sker 
löpande utifrån lokala förutsättningar och behov som uppkommer. 

6 Jämställdhetsperspektivet 

Ett av Fritids- och folkhälsonämndens prioriterade områden är jämställdhet. Förvaltningen deltar i 
stadens rättighetsbaserade arbete. 

I Välfärdsbokslut 2018 som presenterades under våren framgår att det finns stora skillnader i livsvillkor 
beroende på kön, ålder och var du växer upp. 

Under våren genomförde förvaltningen en 4-timmars internutbildning för all personal. I utbildningen 
har vi diskuterat vad vårt uppdrag betyder, bemötandefrågor, rättighetsperspektivet, vem vi är till för, 
metoder för våldsförebyggande arbete samt ett tillitsbaserat ledar- och medarbetarskap. Utbildningen 
följdes upp i juni då förvaltningen hade en gemensam utvecklingsdag med temat bemötande kopplat till 
mänskliga rättigheter. 

Förenings- och anläggningsenheten har under våren arbetat fram ett material som kan benämnas 
föreningsbokslut. I materialet framgår medlemsfördelningen mellan män och kvinnor i respektive 
föreningskategori samt även i styrelserna. Materialet är framtaget för att kunna utgöra en grund att stå 
på när vi pratar jämställdhet inom föreningslivet i Borås. Materialet ska också användas i 
utbildningssyfte vid föreningsträffar för att påvisa skillnaderna mellan de olika föreningskategorierna 
och utgöra underlag för ett förbättring/förändringsarbete. 

I slutet av tertialen skickades bidragsutredningen ut på remiss och jämställdhet är en viktig del i 
värdegrunden. 

Inom verksamheten Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet pågår jämställdhetsarbetet 
kontinuerligt. I rekryteringar efterfrågar man förutom övrig kompetens kunskap om jämställdhet samt 
att kunna tillämpa den i det dagliga arbetet. 

I grundutbildning våldsprevention tas de tre förändringsprinciperna upp och jämställdhet diskuteras 
utifrån kopplingen till trygghet och hur ojämställdhet leder till mer våld. Handledning i Öppen 
ungdomsverksamhet utgår från de tre förändringsprinciperna med ett stort fokus på att arbeta för 
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jämställdhet och jämlikhet. Genom att använda en våldspreventiv matris där alla genomförda aktiviteter 
ställs samman finns en tydlig koppling mellan handledning och våldsprevention i den praktiska 
verksamheten. Bland annat genomförs genusronder och användandet av "En kortlek fri från våld" som 
aktivitet inom verksamheterna. Den Öppna ungdomsverksamheten har ett tydligt uppdrag att verka för 
en jämn könsfördelning. En fortsatt förbättring har skett sedan föregående år men fördelningen 40-60 
uppnås inte på alla enheter. För närvarande är 38% av besökarna flickor mätt i snitt på helheten. 

Det hålls även workshops för skolfritid utifrån de tre förändringsprinciperna med normer och genus 
som fokus. Begrepp och diskussioner kring jämställdhet är närvarande under alla dessa pass utifrån 
kopplingen mellan ojämställdhet, ojämlikhet och våld. 

På badenheten hölls i juni en våldspreventiv utbildning för all personal inom ramen för En kommun fri 
från våld. 
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7  Verksamhetsmått 

7.1 Fritidsgårdsverksamhet 

7.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

34% 34% 50% 38% 

7.2 Badenheten 

7.2.1 Besökare 

7.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal besökare 
Stadsparksbadet 

0 75 734 260 000 107 289 

Antal besökare 
Borås Simarena 

123 405 196 305 180 000 94 764 

Antal besökare 
Sandaredsbadet 

38 900 68 403 65 000 42 505 

Antal besökare 
Dalsjöbadet 

26 891 46 198 38 000 28 769 

7.3 Anläggningsenheten 

7.3.1 Lundby Park 

7.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal köpta årskort 
på Skatehallen 

10 50 50 19 

Kommentar Aug 2019 19 sålda årskort under tertial 2, vh stängd mellan midsommar till ht-start. 

Antal 
föreningsaktiviteter 

31 50 60 6 
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Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

3% 7% 35% 10% 

7.4 Mötesplatser/Förebyggande arbete 

7.4.1 Brygghuset 

7.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Antal slutna 
bokningar av unga 

244 1 232 500 1 380 

Antal öppna 
bokningar av unga 

41 152 150 51 

Antal bokningar av 
vuxna som skapar 
innehåll för unga 

70 258 250 121 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

49% 49% 50% 45% 

7.4.2 Mötesplatser 

7.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige 

Verksamhetsmått Utfall Aug 2018 Utfall 2018 Budget 2019 Utfall Aug 2019 

Andel besökare 
som är 
flickor/kvinnor 

0% 0% 50% 50% 
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8  Investeringar 

8.1 Investeringar, årliga anslag 

Investeringsprojekt 

Tkr Budget 2019 
Utgift 

augusti 
2019 

Avvikelse 
2019 

Prognos 
2019 

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

3 679 48 3 631 1 000 

2 . Utveckling av näridrottsplatser. 4 000 1 478 2 522 2 500 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute 
och inne. 

1 500 1 374 126 1 500 

4. Utveckling av spår och leder. 6 259 796 5 463 2 300 

5. Utveckling av badplatser (utebad). 1 398 847 551 1 398 

6. Evenemangstaden Borås. 3 977 1 846 2 131 3 977 

     

     

     

     

     

     

Summa 20 813 6 389 14 424 12 675 

 

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

Ett antal miljöförbättrande åtgärder vidtas på ett flertal konstgräsplaner. Rensgaller monteras i 
dagvattenbrunnar som är i anslutning till planerna, ytor asfalteras för att återvinna granulat vid 
snöröjning. 

2. Utveckling av näridrottsplatser 

Arbetet med att färdigställa aktivitetsytorna vid Boda har prioriterats. Aktivitetsytan närmast 
Bodaskolan är färdig men behöver kompletteras. 

3. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne 

Ett antal investeringar utförs regelbundet på våra idrottsanläggningar med bland annat nya fotbollsmål, 
mindre anläggningsmaskiner och annan utrustning till idrotts- och motionsanläggningarna. 

4. Utveckling av spår och leder 

Vandringsleden på Gässlösa/Kristineberg är färdigställd. Den går att hoppa på från Gässlösa 
idrottsplats, från Svedjeskolan och från Transås badplats. 

Barnvandringsleden/Trollstigen på Sjöbo är färdigställd. Invigning var den 29 maj. 
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Arbetet med Norrby kulturled fortsätter tillsammans med Tekniska förvaltningen och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen. Längs leden kommer man att få information om stadsdelens tillkomst, 
textilhistoria i Borås samt även om skulpturer och graffiti! 

Elljusspår runt Byttorpssjön/kolbränningen är färdigställd. 

5. Utveckling av badplatser (utebad) 

Ett stort arbete har skett vid Sandareds badplats. De delar av badplatsområdet som var sanka och ofta 
stod under vatten har höjts upp. Häften av den nya ytan har besåtts med gräsmatta och hälften har 
belagts med sand. Som ersättning för de träd som vi behövde ta ner har nya björkar och tallar 
planterats. Badplatsen har tack vare detta nästan fördubblats i användbar yta. 

Arbete har påbörjats med att förbättra tillgängligheten av Frufällans badplats. 

Nya badbryggor har köpts in till Kypesjöns badplats. 

4 komprimerande, så kallade ”Big-belly-soptunnor”, har köpts in till badplatserna. Under 2019 kommer 
de att placeras på Dalsjöns, Storsjöns, Buastrands (samt ytterligare en badplats) badplatser. 

I investeringsbudgeten för badplatser har vi också haft en summa avsatt för att anlägga en båtramp vid 
Almenäs. Båtramper i Öresjö har efterfrågats under många år, och sedan januari i år kan vi erbjuda 
allmänheten en båtramp vid Almenäs. 

6. Evenemangstaden Borås 

Investeringar har skett på främst Ryavallen, där bland annat ett nytt målhus är färdigställt i samband 
med U20 EM i friidrott som gick av stapeln i somras. 

Prognosen avser hur mycket som beräknas förbrukas under 2019 i sin helhet. Prognosen är lite osäker i 
nuläget. 

8.2 Investeringar som löper över flera år 

Tkr 
Godkänd 

utgift 
Budget 

2019 

Utgift 
augusti 

2019 

Prognos 
2019 

Totalprogno
s projektet 

Projekt 
status 

1. Boda 
aktivitetspark. 

6 000 2 000 3 950 4 000 5 500 2 

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

10 000 3 000 2 695 3 000 10 000 2 

3. Utveckling av wi-
fi till 
idrottsanläggningar. 

1 150 301 0 301 1 150 2 

Summa 17 150 5 301 6 645 7 301 16 650  

 

Förklaring projektstatus 

0: Ej påbörjat projekt 

1: Förstudie 

2: Pågår 

3: Klart 
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1. Boda aktivitetspark 
Färdigställande av ytor har dominerat hela tertial 2. Parken invigdes den 20/6 tillsammans med flera 
aktörer i området. 

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

Snökanoner har köpts in för att klara de krav som ställs inför SM-veckan 2021. Ett stort arbete är att 
dra el till området som kan hantera den kapaciteten som den nya anläggningen kräver. 

3. Utveckling av wi-fi till idrottsanläggningar 

De hallar/anläggningar där investeringar planeras 2019 och 2020 är: 

 Viskaforshallen 
 Ryahallen 
 Almåshallen 
 Simarenan 
 Eventuellt övriga mindre hallar 

De ligger i prioritetsordning där Viskaforshallen är mest angelägen. Dock måste fiber dras till den 
byggnaden och det är under utredning. Efter sommaren kommer det mesta arbetet att ske. 
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Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

tertial 2 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljningen av 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, tertial 2 2019 samt 

översända denna till Kommunstyrelsen för kännedom.        

Sammanfattning (Ärendet i sin helhet) 

Enligt Kommunstyrelsens rutin för uppföljning av uppdrag som inte ingår i 

budget redovisas dessa två gånger årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har 

vid tidpunkten för redovisningen fem uppdrag från Kommunfullmäktige 

utanför budget. Samtliga uppdrag bedöms som genomförda och behandlade i 

nämnden.  

Fullständig redovisning av uppdragen framgår i bilagan.               

Beslutsunderlag 

1. Uppföljning av uppdrag utanför budget, tertial 2 2019, 2019-10-04 

                              

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

Kommunfullmäktiges uppdrag som inte ingår i budget, 

augusti 2019, nämndens rapport 

Fritids- och folkhälsonämnden 
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Uppdrag 

Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera äldre 
medarbetare att vilja vara kvar efter 65. 

 Genomfört I de fall det är möjligt och om verksamheten har behov förs 
dialog med medarbetare om att kvarstå i tjänst efter 65 år. 
Förvaltningen kommunicerar i olika sammanhang att man är 
positiv till arbete efter 65 år och där medarbetare som närmar 
sig pension har direkta önskemål om att kvarstå i anställning 
försöker förvaltningen tillmötesgå detta så långt det är möjligt. 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska motivera 
deltidstjänstgörande att arbeta heltid. 

 Genomfört Förvaltningen har en hög andel av medarbetare som arbetar 
heltid. Vi behöver fortsätta med att motivera kvinnor att i högre 
utsträckning arbeta heltid då statistik visar att det är kvinnor och 
inte män som väljer att arbeta deltid. För att möjligöra detta 
organiseras arbetet så långt det är möjligt så att arbete och 
familjeliv går att förena 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska organisera 
verksamheten för att minska 
sjukfrånvaron. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar kontinuerligt med organisatoriska 
förutsättningar både för chefer och för medarbetare. Under 
hösten 2018 påbörjades ett arbete med att kartlägga och 
genomföra insatser för de medarbetare med hög kortidsfrånvaro, 
det vill säga, de som är borta från arbetet på grund av sjukdom, 
vid fyra tillfällen under ett år. Arbetet kommer fortgå under 2019. 
Vi ska även identifiera de långa sjukskrivningarna i förvaltningen 
i ambitionen att hitta nya lösningar för ett fortsatt anpassat 
arbete i förvaltningen eller på annan plats.  

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska genom digitalisering 
frigöra värdeskapande tid. 

 Genomfört Digitalisering är en av nyckelfaktorerna för att lyckas med 
kompetensförsörjningen i framtiden. Förvaltningen ser nya 
möjligheter med digitaliseringen i flera verksamheter, och på sikt 
kommer det att frigöra tid till annat för enskilda medarbetare, ett 
exempel är ärendehanteringssystemet Ciceron, som när det är 
fullt ut använt, kommer frigöra mycket tid 
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Ärende som har genererat uppdraget Uppdrag Status augusti 2019 Kommentar 

Dnr 2018-00215 Personalekonomisk 
redovisning 2017 

Nämnderna ska arbeta för att öka 
anställningsbarheten för de personer 
som står till arbetsmarknadens 
förfogande. 

 Genomfört Förvaltningen arbetar till viss del med utbildningsanordnare, 
arbetsförmedling och i dialog med branschföreträdare. Det 
stegvisa jobb- och kunskapslyftet syftar till att sänka de 
strukturella trösklarna på arbetsmarknaden samtidigt som 
rörligheten ökar via kontinuerlig tillgång till kompetens- och 
karriärsutveckling. En relativt kort skräddarsydd utbildning och 
kompetensutveckling sätts samman för de specifika 
arbetsuppgifter som de aktuella jobben kräver. Vi behöver stärka 
möjligheterna för arbetsgivare och arbetstagare att träffa 
varandra, då man idag av olika skäl ha svårt att hitta varandra. 
Detta gäller även arbetsgivare och framtidens arbetskraft, det vill 
säga dagens elever och studenter. Behov av ökad koordinering 
kring åtgärder för att underlätta dessa möten behövs på central 
nivå. Här finns det en stor utmaning för den offentliga 
arbetsmarknaden att finna mer resurseffektiva 
samverkansformer. En lika stor samverkansutmaning finns 
mellan de offentliga aktörerna som med olika insatser är till för 
att stötta individen. Utbildningar och insatser måste motsvara 
behoven och till och med ibland ligga i framkant. Den kompetens 
som finns tillgänglig har tyvärr inte alltid den kunskapsnivån eller 
inriktning som efterfrågas. Det kan gälla både de som är utan 
arbete och de som redan har en anställning. Det förutsätter ett 
nära samarbete mellan utbildningsväsendet och staden. 
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Miljömålsuppföljning tertial 2 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden   

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljömålsuppföljning 
tertial 2 2019 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden        

Ärendet i sin helhet 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens 
åtgärdsarbete med Borås Stads miljömål. Borås Stad fick nya miljömål för 2018-
2021 som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra 
prioriterade områden. 
 

 Hållbara perspektiv 

 Hållbar samhällsplanering 

 Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås 

 Hållbar natur                         

Beslutsunderlag 

1. Rapport – miljömålsuppföljning tertial 2 2019 för Fritids- och 
folkhälsonämnden                                                            

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Inledning 

I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads 
miljömål. 

Borås Stad fick nya miljömål för 2018-2021som beslutades av Kommunfullmäktige 2018. 

Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden. 

 Hållbara perspektiv 
 Hållbar samhällsplanering 
 Fossibränslefritt och energieffektivt Borås 
 Hållbar natur 

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå 
och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen. 

Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som 
styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål. 

För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är 
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och 
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för 
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget 
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar 
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i 
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och 
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen 
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå 
miljömålen för allmänheten. 

Hållbara perspektiv 

Beskrivning 

I Borås Stad finns kunskap och engagemang i hållbarhetsfrågor. Kunskap och delaktighet ger grund för 
hållbara val vid konsumtion av varor och tjänster. Ett strukturerat miljöarbete ger förutsättningar för en 
hållbar samhällsutveckling. 

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög 
kompetens inom miljöområdet 

1a) Alla förvaltningar och bolag med mer än tio anställda ska ha 
ett miljöledningssystem. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Har förvaltningen / bolaget ett 
certifierat miljöledningssystem? 

 Ja  Ja  Ja

Kommentar Fritids och folkhälsoförvaltningen är miljödiplomerade enligt Svensk miljöbas.  
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Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Har förvaltningen / bolaget ett 
miljöledningssystem som inte är 
certifierat? 

 Nej  Nej  Nej

1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara 
miljöutbildade. 

Indikatorer Utfall 2017 Utfall 2018 Utfall 2019

Andel anställda som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

59% 64% 86%

Kommentar Andelen anställda som gått miljöutbildningen under 2019 har ökat jämfört med tidigare år. 
Från 64 % 2018 till 86 % 2019.  

Andel förtroendevalda (ledamöter och 
ersättare) som genomgått en 
miljöutbildning, som inkluderar 
utbildning om Borås Stads miljöarbete. 

0% 33%

Kommentar 6 av 18 st politiker i Fritids- och folkhälsonämnden har hitintills gått utbildningen. 

Hållbar samhällsplanering 

Beskrivning 

Borås Stad planerar för ett hållbart samhälle och arbetar för att invånare ska ha en hälsosam livsmiljö 
både i stad och på landsbygd. Nybyggnad sker i första hand genom förtätning i tätorter och nära 
kollektivtrafik. En hållbar stad är en tät och blandad stad där vi bygger på redan byggda ytor och på så 
sätt har kvar tillgången till gröna stråk, vattendrag och parker. Hållbar förtätning innebär att människor 
kan transportera sig på ett hållbart sätt. Avfallshanteringen är dessutom väl utbyggd för att underlätta 
för invånarna. 
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Mål 3. Borås Stad bygger hållbart och skapar förutsättningar 
för en hälsosam livsmiljö 

3a) Byggnationer och markentreprenader ska vara miljö- och 
hälsomässigt hållbara. 

  Lägesbeskrivning 

 Hur säkerställer ni att material är inom kategori A och B (i undantagsfall C) inom Sunda Hus 
databasen (eller motsvarande) i markentreprenader och byggnationer? 

Kommentar 

I de fall där Fritids och folkhälsoförvaltningen bygger eller gör någon form av markentreprenad så ställer vi 
alltid krav gällande att respektive underentreprenör/ leverantör såväl interna som externa följer de ramar 
och policys som Borås Stad har satt. 
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Yttrande över Borås Stads Ungdomspolitiska program 

2020-2023 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Borås Stads Ungdomspolitiska 

program samt översänder det till Kommunstyrelsen.        

Ärendet i sin helhet 

Riksdagen har beslutat att inkorporera konventionen om barnets rättigheter i 

svensk lag den 1 januari 2020 vilket bidrar till att synliggöra barnets rättigheter 

och ett sätt att skapa en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig 

verksamhet. 

 

Borås Stads ungdomspolitiska program utgår från målet för den statliga 

ungdomspolitiken, Vision Borås 2025 och betonar med all tydlighet att det 

ungdomspolitiska arbetet och alla beslut ska följa FN:s konvention om barnets 

rättigheter och utgå från ett rättighetsbaserat arbete. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden ser det som positivt att programmet betonar 

rättighetsperspektivet och barn och unga som rättighetsbärare. Med det uttalade 

rättighetsperspektivet går programmet i linje med projektet Borås – en stad som 

håller ihop samt arbete med att koppla ihop stadens styrdokument, 

välfärdsbokslutet och andra planerings- och uppföljningsdokument med arbetet 

kring mänskliga rättigheter.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden menar att rubrikerna Fritid och kulturliv, Hälsa 
och trygghet, Delaktighet och inflytande och Utbildning och arbete innehåller 
och bygger på kunskap om skyddsfaktorer plus att det betonas att arbetet med 
barn och unga ska se till sammanhangen som individen verkar i. Detta följer 
stadens arbete för social hållbarhet. Möjligtvis skulle rubriker och innehåll ännu 
tydligare kunna kopplas till barn- och ungas rättigheter. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden anser det positivt att programmet lyfter vikten 
av trygghetsfrämjande arbete, våldsprevention och kopplingen till 
diskrimineringsgrunderna. Det är viktigt att programtext som berör våld 
korrelerar med stadens våldspreventiva arbete. Sambandet mellan olika former 
av våld kan förtydligas genom att ändra i texten till: miljöer fria från våld som t.ex. 
mobbning och diskriminering i stycket under Hälsa och trygghet. 
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Avslutningsvis ser Fritids- och folkhälsonämnden att Borås Stads 
ungdomspolitiska program är ett viktigt komplement till Program för Öppen 
ungdomsverksamhet.      

Beslutsunderlag 

1. Missiv, Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-2023 

2. Förslag till Borås Stads Ungdomspolitiskt program                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

Kommunstyrelsen 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Kungsgatan 55 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

 

MISSIV 
Sida 

1(1) 

Datum 

2019-09-03 
Instans 

Kommunstyrelsen 
Dnr KS 2019-00587 1.4.2.0 

  

 

 

Remiss: Borås Stads Ungdomspolitiska program 2020-

2023 

 

Remissinstanser 

1. Samtliga nämnder 

2. Samtliga kommunala bolag  

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 30 oktober 

2019. Remissvaren skickas i elektronisk form till KS.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00587 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Maja Karlsson 
Handläggare 
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Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Dnr: xxx
Gäller för: Alla nämnder, förvaltningar, styrelser och bolag
Gäller till och med: 2023

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

Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Ungdomspolitiskt program 
Målet för den nationella ungdomspolitiken är att alla ungdomar mellan 13 och 25 år ska 
ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina liv och inflytande över samhällsutvecklingen.

Vision Borås 2025 
Visionen Borås 2025 har som ett mål att vuxna tar ansvar för barns och ungas uppväxt och 
lärande så att de kan utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla personer. Om 
barn och unga får sina åsikter tillvaratagna väcker det lust att lära och engagera sig i samhället. 

Ungdomspolitiskt program 
Syftet med ett ungdomspolitiskt program är att skapa grundförutsätt¬ningar för en 
kunskapsbaserad, sektorsövergripande och långsiktig ungdomspo¬litik i Borås Stad. Alla 
barn och unga ska få en bra start i livet, en trygg uppväxt samt goda möjligheter att utvecklas. 

Programmet anger Borås Stads viljeinriktning för det ungdomspolitiska arbetet och ska 
genomsyras av ungas inflytande och delaktig¬het. Vi ska arbeta med barn och unga utifrån 
ett helhetsperspektiv där flera variabler samspelar. Att se till sammanhangen som individen 
verkar i ger bättre förutsättningar att se både individen och helheten. 

Det ungdomspolitiska arbetet ska inkludera alla unga, oavsett psykiska, fysiska, ekonomiska 
och sociala förutsättningar. Alla beslut och allt arbete i Borås Stad som berör unga ska följa 
FN:s konvention om barns rättigheter och utgå ifrån ett rättighetsbaserat arbetssätt. Varje 
nämnd ansvarar för att efterleva konventionen.

Fritid och kulturliv 
Fritiden är viktig i ungas lärande och utveckling till självständiga individer. Under fritiden 
skapas nya sociala kontakter och nätverk. En meningsfull fritid har flera positiva samband, 
bland annat för ungas psykiska hälsa men även för den sociala utvecklingen.

För att ge unga möjligheter till en jämställd och tillgänglig fritid som uppmuntrar mångfald, 
kreativitet och engagemang ska vi utgå ifrån ungas faktiska behov där alla får presentera 
och utveckla sina idéer. 

Genom att ifrågasätta normer, som kan utgöra hinder för att fullt ut ta del av fritidsaktiviteter 
och kulturliv, kan vi inkludera fler i våra verksamheter. 

Vi ska säkerställa att information om olika aktiviteter finns tillgängligt i de kanaler unga 
använder. 

Vi ska uppmuntra ungas egna idéer och göra dem delaktiga i våra verksamheter. 

Hälsa och trygghet 
Hälsan är viktig för att kunna utbilda sig, arbeta och skapa sociala relationer. Psykisk ohälsa 
har starka samband med hur man lyckas i skolan och på arbetsmarknaden, med känslor 
av utanförskap och att vara mindre värd. Känslan av trygghet påverkar också hur vi mår; 
otrygghet går hand i hand med att vi ofta skattar vår hälsa lägre och tvärtom.  

För att alla barn och unga ska kunna må bra, bli sedda och bekräftade samt känna sig trygga är 
det viktigt att vi arbetar normkritiskt och för miljöer fria från mobbning och diskriminering. 
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Genom en fördjupad kunskap hos unga och personal om hur olika diskrimineringsgrunder 
tar sig i uttryck kan vi lära oss att hantera och förebygga otrygga situationer. 

Kunskap om hur livsstil och vanor påverkar hälsan gör att vi tidigt kan upptäcka vilket 
behov av stöd som finns och kan därför erbjuda tidiga insatser i olika former.

Delaktighet och inflytande
Barn och unga som känner sig delaktiga utvecklar sin förmåga att uttrycka sig, samarbeta 
och tar ansvar för sitt eget liv och samhället. De skattar ofta sin hälsa högre, får lättare att 
hantera motgångar och kan utvecklas mer positivt. Delaktighet och inflytande är en rättighet 
för barn och unga och framförallt en resurs i ett demokratiskt samhälle.

För att ge barn och unga möjlighet att uttrycka sina åsikter och vara delaktiga krävs en god 
kunskap om barns och ungas rättigheter hos både medarbetare och de unga själva. 

Vi ska stödja ungdomars egen organisering och initiativkraft och vara lyhörda för vilket 
stöd som behövs och efterfrågas. 

Vi ska arbeta för att unga har möjlighet att delta och påverka i hela den politiska 
beslutsprocessen, från initiativ till uppföljning. Det ökar förståelse för den demokratiska 
processen. 

Utbildning och arbete 
Utbildning och lärande är nyckeln till arbete, egen försörjning och delaktighet i samhället. 
Brist på utbildning eller sysselsättning kan leda till utanförskap. Framgång i skolan bygger 
bland annat på ett tydligt pedagogiskt ledarskap, goda relationer mellan lärare och elev samt 
att lärandemiljön i skolan är trygg och stödjande för eleverna.

För att skapa förutsättningar och stödja unga in i vuxenvärlden ska unga få möjlighet att 
utvecklas och arbeta i demokratiska former. 

Vi ska arbeta för att minska skillnaden mellan upplevt och önskat inflytande samt motverka 
våld och otrygghet i skolan. 

När vi uppmuntrar ungas entreprenörskap och innovationskraft skapas goda förutsättningar 
för framtiden. Genom praktik-, lärlings- och feriearbete får unga pröva sina kunskaper och 
i förlängningen kan det ge en vägledning till framtida yrkesval.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ansvarar för att senast 2023 föreslå Kommunfullmäktige ett 
reviderat program. Kommunstyrelsen ansvarar för att upprätta och löpande revidera 
en handlingsplan till detta program. Handlingsplaner för 2019-2021 finns på respektive 
nämnd utifrån det senaste resultatet i LUPP – Lokal uppföljning av Ungdomspolitiken 2017.
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Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
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Telefon 

033-35 70 00 vxl 
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Handläggare 
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SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2019-10-04 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00175 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över underrättelse om granskning för 

detaljplan för Norrby, Garvaren 15 med flera, 

Kronängsparken, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.    

 

Medskick: 

De kostnader som blir vid sanering av marken bör ej drabba budgeten för 

anläggning av ny fotbollsplan och anläggning av de nya lek- och aktivitetsytorna 

i parken utan ytterligare medel behöver avsättas till detta.           

Sammanfattning  

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med sex 

avdelningar och bostäder ovanpå och att utveckla Kronängsparken till en stor 

och sammanhållen park med lek- och aktivitetsytor. Detaljplanen gör det även 

möjligt att anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 

växa.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker förslag till ny detaljplan för Norrby, 

Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad.  

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrkte förslaget i Samråd 2 och inga 

förändringar är gjorda efter det som påverkar Fritids- och folkhälsonämndens 

beslut.         

Ärendet i sin helhet 

Genom åren har olika dialoger, arbeten och undersökningar gjorts på Norrby 

där boende varit delaktiga och låtit dem berätta om sin stadsdel, hur den 

upplevs och hur den kan utvecklas. Arbetet med detaljplanen visar tydligt att 

hänsyn tagits till tidigare arbeten och att även nya dialoger förts, nu senast 

dialoger med elever på skolorna samt vid Norrbydagen 31 augusti. Resultatet av 

elevdialogerna och synpunkter ska ta hänsyn till i utformningen av parkens ytor.  

Aktivitets- park- och lekytor 

Tillsammans med Tekniska nämnden har Fritids- och folkhälsonämnden i 

uppdrag att skapa aktivitetsplatser men för detta projekt krävs samverkan med 
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fler. För att kunna skapa den sammanhållna parken med dess olika funktioner 

är samverkan och dialog mellan olika förvaltningar inom Borås Stad men även 

andra verksamheter som till exempel Polisen, föreningar och AB Bostäder en 

förutsättning.  

Kronängsparken är en del av stadens vision för det gröna stråket som är tänkt att 

knyta samman staden och dess innevånare. 

Norrbyhuset 

Detaljplanen öppnar upp för en positiv utveckling av Norrbyhusets 

verksamhet. Norrbyhuset är idag mycket välbesökt av Norrbyborna och det 

finns ett stort behov av fler och större lokaler för att kunna bedriva en 

verksamhet som är trygg och säker för personal och besökare. Om 

Norrbyhuset på sikt byggs ut skulle det även vara möjligt att skapa plats för 

föreningar i huset.  

Utvecklingen av den direkta utomhusmiljön vid Norrbyhuset, som detaljplanen 

ger möjlighet till, underlättar för Norrbyhuset att också bedriva verksamhet 

utomhus. Mötesytan utanför kommer inspirera till arrangemang, marknader, 

”häng” och matnöjen för alla åldrar. 

SISU inom arbetet ”Sports for you” bedriver idag olika idrotter och aktiviteter 

för barn och unga på området. Under sommarlovet har även Norrbyhuset haft 

verksamhet i parken. Nya aktivitets-, park- och lekytor kommer att möjliggöra 

för utveckling av fler öppna aktiviteter året om.  

Parallellt med den fysiska utformningen av Kronängsparken bör verksamheter 

på området, både kommunala och idéburna utveckla och samordna ledarledda 

aktiviteter på området för barn och unga. Detta skulle också ligga i linje med 

vad barnen sa i dialogerna, att de vuxna skulle kunna agera lekledare när det behövs, 

konflikthanterare när det behövs men också ansvara för att låna ut material.  

Fotbollsplanen 

Fotbollsplanen på området är en viktig plats för många, både som en plats för 

spontan aktivitet men också som en plats för föreningsdriven verksamhet. Att 

marken regleras med bestämmelsen R, idrottsplats är bra. Att flytta planen 

något för att skapa en mer sammanhållen park och öppna upp och skapa en 

samlingspunkt utanför Norrbyhuset är positivt ur ett trygghetsperspektiv.  

Arbeten och dialoger med Norrbyborna visar att fotbollsplanen för vissa är en 

positiv plats där man får och vill vara. Men det finns också människor som inte 

känner sig inbjudna att vara på fotbollsplanen och upplever inte sig trygga på 

platsen. Generellt upplevs platser som är inhägnade mer otrygga. För att 

minimera känslan av en inhägnad och icke inbjudande fotbollsplan vill vi skicka 

med i arbetat med utformningen att till exempel skapa tydliga och inbjudande 

entréer till fotbollsplanen, grönska i staketen, papperskorgar och en trygg och 

tillgänglig läktare.  
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Användare av fotbollsplanen kommer att hänvisas till omklädningsrum i 

Almåshallen. Möjlighet till förråd i nära anslutning till fotbollsplanen för 

föreningar att förvara till exempel bollar, bör ses över. 

Medskick 

De kostnader som blir vid ev. sanering av marken bör ej drabba budgeten för 

anläggning av ny fotbollsplan och de nya lek- och aktivitetsytorna i parken utan 

ytterligare medel behöver avsättas till detta.           

Det är viktigt att löpande under ombyggnationstiden informera de boende på 

olika sätt. Det kan ske till exempel via anslag, genom stadsdelsvärdar, AB 

Bostäders värdar samt på Norrbyhuset och ev en plattform på webben.  

Beslutsunderlag 

1. Remiss - Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby, Garvaren 

15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad                            

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Underrättelse om granskning för detaljplan för Norrby,  
Garvaren 15 med flera, Kronängsparken, Borås Stad 
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den 
här informationen för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 2 september – 30 september.  

 

Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att bygga en ny förskola med 
sex avdelningar och bostäder ovanpå samt att utveckla Kronängsparken 
till en stor och sammanhållen park. Detaljplanen gör det även möjligt att 
anlägga en ny fotbollsplan och tillåter Norrbyhuset att utvecklas och 
växa. Vidare föreslås nya bostäder på kullen mot norr. Bostäderna ska 
bidra till en blandad bebyggelse i olika skalor i denna del av Norrby. För 
att skapa en bra helhet och en sammanhållen park utan bilar och 
parkeringar innebär detaljplanen också att befintlig parkering utmed 
järnvägen i väster kan utökas.  
 
Området ligger mitt i stadsdelen Norrby. Planområdet består idag av 
parkområde, bostäder, markparkeringar och allmänt ändamål för 
förskola och fritidsverksamhet. Planområdet omringas av flerbostadshus 
i olika storlek och Norrbyskolan åt sydväst. Järnvägen går i en böj norr 
om planområdet. 
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en 
samrådsredogörelse, som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 

 

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

 

Informationsmöte 
Vi kommer att ha ett informationsmöte i form av öppet hus på Norrbyhuset, 10 september kl. 17.00–18.30. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  

 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 30 september via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer (BN2017-1683), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  
Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
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Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Paulina Bredberg, tel: 033-35 85 14, e-post: paulina.bredberg@boras.se 

Planarkitekt Sara Aneljung, tel: 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se 

 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-08-30  
  

mailto:paulina.bredberg@boras.se
mailto:sara.aneljung@boras.se
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Datum 

2019-10-04 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00206 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över underrättelse om granskning för 

detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 111 m.fl, 

Brämhultshöjd, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker granskning av detaljplan för Norra 

Brämhult, Brämhult 11:1 m fl, Brämhultshöjd och skickar till 

Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsonämnden hade i samrådet synpunkter på behovet av en 

separat gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. Eftersom Kyrkvägen stängs för 

genomfartstrafik så har behovet för oskyddade trafikanter tillgodosetts. 

Nämnden hade även lyft behovet av aktivitetsytor, vilket tillgodosetts i område 

A i detaljplanen.  

 

Brämhults ryttarsällskap har fått sina synpunkter om avståndet till 

stallbyggnaden tillgodosedd. Även stängningen av Kyrkvägen för 

genomfartstrafik gynnar föreningens verksamhet, då de använder Kyrkvägen 

för att nå olika ridleder i området.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunkter.             

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra uppförande av bostäder samt utöka 

byggrätten för Ängsgårdens förskola. Planen har varit ute på samråd och sedan 

samrådet har flera förändringar gjorts: 

- Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik och vägens karaktär ändras, 

vilket gynnar oskyddade trafikanter. 

- Byggnadshöjderna har minskats 

- Exploatören avser att reservera en byggnad för trygghetsboende 

- Avståndet till Brämhults ryttarsällskap har utökats och närmaste 

byggrätt ligger nu 120 meter från stallbyggnaden. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden hade i samrådet synpunkter på behovet av en 

separat gång- och cykelväg utmed Kyrkvägen. Eftersom Kyrkvägen stängs för 

genomfartstrafik så har behovet för oskyddade trafikanter tillgodosetts. 
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Nämnden hade även lyft behovet av aktivitetsytor, vilket tillgodosetts i område 

A i detaljplanen.  

 

Brämhults ryttarsällskap har fått sina synpunkter om avståndet till 

stallbyggnaden tillgodosedd. Även stängningen av Kyrkvägen för 

genomfartstrafik gynnar föreningens verksamhet, då de använder Kyrkvägen 

för att nå olika ridleder i området.  

 

Det är även positivt att det byggs trygghetsbostäder i området då det möjliggör 

för äldre att bo kvar i området, samtidigt som det leder till flyttkedjor som ger 

fler möjlighet att flytta in i området.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden har inga ytterligare synpunkter. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 10 september 2019 14:05 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås 

Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden 
Diarium; Lantmäteri; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas 
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden 
Diarium; Tom Andersson; Niklas Lund; 'Borås Tidning'; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; 'Handikappföreningarnas samorganisation 
(info@hsoboras.se)'; 'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 'Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon'; 
'Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson'; 'Posten 
(utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com)'; skanova-remisser-
goteborg@skanova.se; 'Trafikverket'; 'Västtrafik' 

Ämne: Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 
m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad  

Bifogade filer: Underrättelse om granskning_remissinstanser.pdf 
 
 
 
Översänder underrättelse om granskning för Norra Brämhult, Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd, 
Borås Stad.  
Planhandlingarna hittas på: 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5.180e3b59
158af501fdddef5f.html 
 
Vänliga hälsningar,  
  
Agnes Sandstedt 
Planarkitekt 
____________________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 09, Webbplats: boras.se/detaljplan 
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se https://www.boras.se/pub  
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/norrabramhultbramhult111ochbramhult232bramhultshojd.5.180e3b59158af501fdddef5f.html
https://www.boras.se/pub
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Underrättelse om granskning för detaljplan för Norra Brämhult, 
Brämhult 11:1 m.fl, Brämhultshöjd, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute för granskning. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Granskningstiden pågår 13 september –11 oktober.  
 
Syfte och område 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder av arkitektoniskt hög kvalitet samt utöka byggrätten 
för Ängsgårdens förskola inom fastigheten Brämhult 11:1 m.fl. på Brämhult. Detaljplanen möjliggör att ca 90 bostäder 
(utöver befintliga bostäder) kan uppföras inom planområdet i form av friliggande villor, radhus samt flerbostadshus. 
Planförslaget möjliggör även utvidgning av befintlig förskoleverksamhet.  
 
Området är beläget på nordvästsluttningen mellan Kyrkvägen och befintlig sammanhängande bostadsbebyggelse i 
Brämhults nordöstra delar. I mitten av planområdet ingår del av Kamgarnsgatan samt Ängsgårdens förskola. 
 
Området omfattas av byggnadsplan P384, respektive 385, båda från 1966. Planerna anger allmän plats/ park och väg 
respektive allmän plats park/plantering/ väg, allmänt ändamål samt friliggande bostäder. Del av fastigheterna 11:1 och 
2:31 undantogs av Länsstyrelsen vid antagandet. 
 
Översiktsplanen anger de redan bebyggda delarna av Brämhult som övrig stads- och tätortsbebyggelse. Det innebär att 
kommunen är positiv till nya bostäder med inslag av annan användning. Komplettering med bostäder och blandad 
användning rekommenderas i lägen som stärker lokal handel och service. Inom planområdet finns inga riksintressen eller i 
översiktsplanen särskilt utpekade natur eller kulturvärden. Planförslaget bedöms därför vara i linje med översiktsplanen.  
 
Planen har tidigare varit på samråd. De synpunkter som har kommit in finns sammanställda i en samrådsredogörelse, 
som du kan ta del av i slutet av planbeskrivningen. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna för 
synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till 
dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samråds- och granskningsmöte 
Vi kommer att ha ett samråds- och granskningsmöte för både detaljplanen och planprogrammet för Östra Brämhult på 
plats i Myråsskolan, onsdagen den 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam presentation, 
därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens representanter för olika 
frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1765), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/ 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  Det går även att skicka synpunkter med 
post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80  Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Agnes Sandstedt, tel: 033-35 85 09, e-post: agnes.sandstedt@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-09 
  

mailto:agnes.sandstedt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se


 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2019-10-04 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00205 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över förnyat samråd för Planprogram för Östra 

Brämhult, Svensgärde 31 m fl, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av planprogram för Östra 

Brämhult, Svensgärde 3:1 m fl och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Sammanfattning  

Efter första samrådet har Fritids- och folkhälsoförvaltningen varit delaktiga och 

bistått med information från föreningarna vid Ymer om vilka ytor som är 

viktiga att bevara och utveckla för friluftslivet.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill i andra samrådet lyfta två områden. 

Eftersom trafiken kommer att öka i området behöver ridvägar för Borås 

Ryttarsällskap till och från Ymerområdet säkerställas. När verksamhetsområdet 

vid Kyllared byggs kommer dragningen av Sjuhäradsleden att påverkas. Därför 

behöver det säkerställas att Sjuhäradsleden får en ny sträckning med en säker 

passage över (eller under) riksväg 40. Kostnaden för denna omdragning 

behöver rymmas inom ramen för byggprojektet.               

Ärendet i sin helhet 

Planprogrammet syftar till att värna Brämhults värdefulla natur-, kultur- och 

rekreationsområden och ge riktlinjer för bevarandet av dessa.  

 

Planprogrammet var på samråd under 2018 och har föranlett några större 

ändringar: 

- ett nytt bostadsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen 

- föreslaget verksamhetsområde i Kyllared utökas åt öster 

- Kyrkvägen stängs av för genomfartstrafik i korsningen med Sörbovägen  

- Planprogrammets innehåll vad avser riktlinjer för bevarande av 

värdefulla rekreations-, natur- och  kulturmiljöer är i allt väsentligt 

bibehållet. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden hade möjligheter att yttra sig i samrådet och var 

positiva till planprogrammets intentioner och det samlade greppet över 

området. Vi lyfte Ymerområdets betydelse som friluftsområde och 

föreningslivets medverkan i Ymerområdets utveckling. Vidare var vi positiva till 
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möjligheterna för Brämhultsborna med den nya kyrkogårdens parkkaraktär och 

belysta promenadvägar. Vi flaggade även för att Sjuhäradsledens dragning 

kommer att påverkas av det nya verksamhetsområdet vid Kyllared.  

 

Efter samrådet har Fritids- och folkhälsoförvaltningen varit delaktiga och 

bistått med information från föreningarna vid Ymer om vilka ytor som är 

viktiga att bevara och utveckla för friluftslivet. Det utgör ett viktigt underlag för 

revideringsarbetet av planprogrammet med hänsyn till att nytt 

exploateringsområde föreslås i slutet/norr om Dammkullevägen.  

 

Fritids- och folkhälsonämnden vill i andra samrådet lyfta två områden. 

Eftersom trafiken kommer att öka i området behöver ridvägar för Borås 

Ryttarsällskap till och från Ymerområdet säkerställas. När verksamhetsområdet 

vid Kyllared byggs kommer dragningen av Sjuhäradsleden att påverkas. Därför 

behöver det säkerställas att Sjuhäradsleden får en ny sträckning med en säker 

passage över (eller under) riksväg 40. Kostnaden för denna omdragning 

behöver rymmas inom ramen för byggprojektet. 

Beslutsunderlag 

1. Planprogram 

2. Samrådsredogörelse                                

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 12 september 2019 13:22 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås 

Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden 
Diarium; Lantmäteri; Liza Lindmark; Mark; Miljöförvaltningen; Niklas 
Arvidsson; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; 
Sociala omsorgsnämnden Diarium; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden 
Diarium; Tom Andersson; Niklas Lund; 'Borås Tidning'; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; Sociala omsorgsnämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsnämnden Diarium; 
'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
'Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson'; 'Naturskyddsföreningen, Börje 
Fritzon'; 'Posten (utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com)'; skanova-
remisser-goteborg@skanova.se; 'Trafikverket'; Ungdomsrådet; 
registratorvtm@vasttrafik.se; 'Borås Tidning' 

Ämne: Inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 
3:1 m fl, Borås Stad         

Bifogade filer: Inbjudan till förnyat samråd 2019_ Planprogram Östra Brämhult.pdf 
 
 
 
Översänder inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult, Svensgärde 3:1 m 
fl, Borås Stad. 
 
Planhandlingar och utredningar hittas på: 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planp
rogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
Elena Eckhardt 
Planarkitekt  
____________________________________________________________ 
Borås Stad  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 04, Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
  
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/planprogram/planprogram/planprogramforostrabramhultsvensgarde31.5.757333ff166e48f9d60e556d.html
https://www.boras.se/pub


 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

Inbjudan till förnyat samråd för Planprogram för Östra Brämhult 
 
Hej! 
Planprogrammet var på samråd i nov-dec 2018 och ett samrådsmöte hölls i Myråsskolans matsal 15 nov. Inkomna 
synpunkter och ändringar finns sammanställda i en samrådsredogörelse. Den största ändringen är att 
planprogrammet kompletteras med ett nytt exploateringsområde för bostäder norr om Dammkullevägen. 
Planprogrammet har även kompletterats med ett utökat område för verksamheter vid Kyllared samt med mindre 
område för bostäder vid Flädergatan. Dessa ändringar föranleder att planprogrammet skickas på ett förnyat 
samråd. 
 
Du får den här inbjudan/informationen för att vi vill veta vad du tycker.  
Ny samrådstid pågår 13 september–11 oktober 2019.  

 

Syfte och område 
Syftet med planprogrammet är ge riktlinjer för markanvändning, som 
underlag för kommande förfrågningar och prövningar. Värdefulla 
rekreations-, natur- och kulturmiljöer pekas ut och riktlinjer ges för 
bevarande av dessa områden. Planprogrammet syftar vidare till att peka 
ut pågående projekt och områden där möjlighet ges att i detaljplan pröva 
lämpligheten för byggnation.  
 
Planprogrammet omfattar ett större område i östra delen av Brämhult, 
dvs Kyrkvägen med odlingslandskapet vid Främgärde och Sörbo på 
Brämhultsdrumlinen och dess kringliggande naturområden i nordost och 
ner till Ymer, Dammgatan samt Myråsskogen vid Kyllaredsmotet i 
sydväst.  

 

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

 

Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett nytt samrådsmöte för både detta planprogram och för detaljplanen vid Kyrkvägen, 
Brämhultshöjd på plats i Myråsskolan, 25 september kl. 18.00–20.00.  Mötet inleds med en gemensam 
presentation, därefter fortsätter samrådsmötet som öppet hus med möjlighet att prata med kommunens 
representanter för olika frågor samt att se detaljplaneförslaget på 3D-skärm. 
 

Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 11 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange  
planens diarienummer BN2015-1200, din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill  
gärna ha synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem.  
Det går även att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information.  

  



 
SAMRÅD 

 Nämndbeslut  
§ SBN 2019-234 och 2019-2061 
BN 2015-1200  

 

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Elena Eckhardt, tel: 033-35 85 04, e-post: elena.eckhardt@boras.se 

Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 

Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-12 
 

 
 
 
 
 
 
 

Föreslagna ändringar i markanvändningskartan: 
 

 

Förslag till nytt 
bostadsområde vid 
Dammkullevägen 

Förslag till nytt 
område för bostäder 
vid Flädergatan 

Utökat område österut för 
verksamheter vid Kyllared 

mailto:elena.eckhardt@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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501 80 Borås 
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Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00150 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 

4:36 m.fl. Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detaljplan för Hulta, Hulta 

4:36 m fl, Nya Hultakyrkan och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                             

Sammanfattning  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 

ändamål.  

 

Hulta är ett miljonprogramsområde och det pågår flera olika processer för att 

utveckla området. Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att det byggs 

en samlingslokal på Hulta. En ny byggnad stärker stråket och tryggheten längs 

Hultagatan, genom att det blir fler som vistas i området även under kvällar och 

helger. Att fler vistas i området är även positivt för förvaltningens verksamheter 

på mötesplatsen och fritidsgården.  

 

En annan positiv följd av arbetet med detaljplanen är att grönområdet vid 

Holmens lund tillgängliggörs genom att det skapas en gångväg mellan 

Hultagatan och Hässlebron. Även andra kompensationsåtgärder görs för att 

stärka grönstråket genom Holmens lund samt att skapa en trivsammare miljö på 

parkeringen.               

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 

ändamål. Den har avgränsats för att säkerställa bevarandet av miljön runt 

Holmens lund då det klassats som III i grönområdesplanen. 

 

Syrisk-ortodoxa församlingen i Borås har haft sin samlingslokal på 

Hultabackegatan och har nu behov av en ny lokal för sin verksamhet. I ett tidigt 

skede fanns en idrottshall med i planen, men då behovet av idrottshall inte 

fanns i närområdet är det inte längre aktuellt. Lokalen som byggs kommer att 

inrymma en samlingslokal och caféverksamhet och bli en viktig mötesplats i 

området. Där samlingslokalen byggs finns det goda möjligheter till transporter 

med god tillgång till gång- och cykelvägar och kollektivtrafik. 
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Hulta är ett miljonprogramsområde och det pågår flera olika processer för att 

utveckla området. Hulta torg har flyttats, en ny livsmedelsbutik har byggts och 

det byggs ett höghus med 112 nya lägenheter. Fritids- och folkhälsonämnden 

ser positivt på att det byggs en samlingslokal på Hulta. En ny byggnad stärker 

stråket och tryggheten längs Hultagatan, genom att det blir fler som vistas i 

området även under kvällar och helger. Att fler vistas i området är även positivt 

för förvaltningens verksamheter på mötesplatsen och fritidsgården.  

 

En annan positiv följd av arbetet med detaljplanen är att grönområdet vid 

Holmens lund tillgängliggörs genom att det skapas en gångväg mellan 

Hultagatan och Hässlebron. Även andra kompensationsåtgärder görs för att 

stärka grönstråket genom Holmens lund samt att skapa en trivsammare miljö på 

parkeringen. 

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                

 

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 18 september 2019 10:43 
Till: 'Borås Elnät AB (kund@boraselnat.se)'; Borås Energi och Miljö AB; Stefan 

Börjesson; Filip.strom@borasem.se; Kartor; Mätning; Niklas Lund; 
Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; 
olof.franzen@lansstyrelsen.se; Mark; Miljöförvaltningen; Polismyndigheten; 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Tekniska nämnden Diarium; Tom 
Andersson; Annette Persson Carlson; Niklas Arvidsson; Andreas Exner; Kerstin 
Hermansson; 'Borås Tidning'; Liza Lindmark; info@borascity.se; Fritids- och 
folkhälsonämnden Diarium; 'Handikappföreningarnas samorganisation 
(info@hsoboras.se)'; 'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; 
Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 'Naturskyddsföreningen, Börje Fritzon'; 
'Naturskyddsföreningen, Lars Assarsson'; Borås Parkerings AB; 'Posten 
(utdelning.boras.bockasjogatan@postnord.com)'; skanova-remisser-
goteborg@skanova.se; Ungdomsrådet; 'Trafikverket'; 
registratorvtm@vasttrafik.se 

Ämne:  Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta Hulta 4:36 m.fl. Borås Stad - 
BN2018-054 

Bifogade filer: Inbjudan till samråd_SAM_Hulta 4_36 m.fl. Nya Hultakyrkan.pdf 
 
Översänder inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl., Nya Hultakyrkan, Borås Stad.  
Planhandlingarna hittas på: 
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pa
gaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd5803
3e7d4.html 
 
Vänliga hälsningar 
  
Sara Aneljung 

Planarkitekt  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Borås Stad, Plan- och bygglovavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås  
Telefon: 033-35 85 10 
Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras 

 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad hanterar 
personuppgifter se https://www.boras.se/pub  

 
 

https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanering/pagaendeplanarbete/planuppdrag/hultahulta436ochdelavhulta41nyahultakyrkan.5.31623b7d16193fd58033e7d4.html
x-apple-data-detectors://14/0
tel:033-358510
http://boras.se/detaljplan
https://www.boras.se/pub


 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hulta, Hulta 4:36 m.fl.,  
Nya Hultakyrkan, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 19 september – 17 oktober.  
 
Syfte och område 
Planens syfte är att möjliggöra byggnation av samlingslokal för religiöst 
ändamål. Omkring och inom planområdet är naturen klass III enligt Borås 
Stads grönområdesplan. Detaljplanen har avgränsats för att begränsa 
intrång och säkerställa bevarande av denna miljö, Holmens lund. Syftet 
med planen är även att fortsatt bevara viktiga naturvärden inom området 
som fungerar som spridningsstråk för djur och växter i stadens utemiljö. 
Kompensationsåtgärder ska genomföras för att säkerställa att naturvärden 
bevaras och ersätts på ett lämpligt sätt då mark inom naturområde klass III 
tas i anspråk, ett område med höga naturvärden. 
 
Området ligger i östra Borås och är del av fastigheten Hulta 4:1, Hulta 4:36 
och Hulta 4:37. Planområdet ligger utmed Hultagatan i stadsdelen Hulta, 
mittemot stadsdelstorget Hulta torg. Planområdet är del av naturområdet Holmens lund och befintlig parkering. 
Planområdets storlek är 25 829 m2. Natur och kvartersmark inom området ägs av Borås Stad och fastigheten 
Hulta 4:37 som är befintligt parkering ägs av AB Bostäder. 
 
Gällande detaljplaner för planområdet är stadsplan P305 från 1963, detaljplan P812 från 1988 och detaljplan P844 
från 1990, vilka anger användningen park och parkering. 
 
Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att ansvarig 
handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i stadshuset, 30 september kl. 17:00 – 18:30. 
Samrådsmötet hålls på våning 7 i samhällsbyggnadsnämndens sessionssal (på grund av renovering så 
används ingången från norr vid statyn Folktalaren). På mötet kommer representanter från kommunen att 
berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 17 oktober via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2018-054), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter och 
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL 2019-002104 
BN2018-054  

 
Kontaktuppgifter för mer information 
Planarkitekt Sara Aneljung, tel. 033-35 85 10, e-post: sara.aneljung@boras.se  
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel. 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-09-18  

mailto:sara.aneljung@boras.se
tel:033-358572
mailto:michaela.kleman@boras.se
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Sida 

1(1) 

Datum 

2019-10-04 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2 
 

  

 

Deltagande i Integrationsdagen 5 november 2019, 

Stadsteatern i Kulturhuset 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse ….. samt ….. som 

representanter från nämnden som deltagare på Integrationsdagen den 5 

november 2019.          

Ärendet i sin helhet 

Som en av få konferenser i landet bjuder Arbetslivsnämnden in till en unik 

utbildningsdag om äldre migranters livssituation i Sverige.  

Trots att antalet utrikes födda personer över 65 år har ökat de senaste åren och 

förväntas öka ytterligare framöver, är äldre migranters integration en fråga som 

sällan uppmärksammas.  

Med årets tema vill man bidra till att sprida kunskap om en angelägen 

samhällsfråga. 

 

Under dagen deltar bland annat Qarin Lood, universitetslektor vid Sahlgrenska 

akademin, Barbro Westerholm, Sveriges mest årsrika riksdagsledamot och Ann 

Westin som sadlade om  

från undersköterska till komiker och har korats till Sveriges roligaste kvinnliga 

komiker tre gånger.              

Beslutsunderlag 

1. Inbjudan till Integrationsdagen 5 november, Stadsteatern Kulturhuset                             

Beslutet expedieras till 

1. Arbetslivsnämnden 

 

 

Håkan Eriksson (C) 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



08.30–08.55
REGISTRERING

09.00–09.15
Välkomna till Integrationsdagen
Dag Forsström, förvaltningschef,  
Arbetslivsförvaltningen

Hanna Gerdes, moderator och  
människorättsjurist

09.20–10.05
Årsrika- en resurs för samhället
Barbro Westerholm, forskare,  
läkare och ämbetsman 

10.05–10.30 FIKA 

10.30–11.05 
Levnadsförhållanden och livsstrategier  
bland äldre migranter
Jenny Olofsson, kulturgeograf, Umeå Universitet 

Aina Tollefsen, docent i kulturgeografi,  
Umeå Universitet 

11.10–11.35
Om rätten att själv få välja vem jag vill vara –
Personcentrerad vård utifrån äldre migranters 
perspektiv
Qarin Lood, Universitetslektor,  
Göteborgs Universitet

Konferensen är kostnadsfri, mat och dryck ingår. 
All mat är vegetarisk och laktosfri.  
Begränsat antal platser, först till kvarn gäller!

Vid frågor kontakta Stina Ogbonnaya
integrationshandläggare, Arbetslivsförvaltningen 
stina.ogbonnaya@boras.se

Tema: Åldrandets villkor – att leva och åldras i Sverige med migrantbakgrund

11.40–12.05
Borås Stads äldrepolitiska arbete 
Maria Jonsson, Förvaltningschef, Vård-  
och äldreförvaltningen Borås Stad 

Annica Olausson, Verksamhetschef, Vård-  
och äldreförvaltningen Borås Stad 

12.05–13.00 LUNCH

13.00–13.45
När värdering blir diskriminering 
Hanna Gerdes, moderator och  
människo rättsjurist

13.50–14.15
Folkbildning och integration 
Adnan Can, konsult och föreläsare,  
Kerkinni Consulting AB

14.20–14.45
Sällbo – ett sällskapsboende med  
integration i fokus 
Dragana Curovic, bosocial utvecklare  
på AB Helsingborgshem 

14.45–15.15 FIKA

15.15–15.45
Ann Westin, komiker

15.50–16.00
Tack för dagen 
Dag Forsström, förvaltningschef,  
Arbetslivsförvaltningen

Välkommen till

integrationsdagen
på Stadsteatern i kulturhuset 5 november

Klicka och 
anmäl dig 

här!
Senast 

27/9

Information om  
föreläsningarna

klicka här!

mailto:stina.ogbonnaya%40boras.se?subject=Integrationsdag
https://intranet.boras.se/organisationochnatverk/internanatverk/integrationochnationellaminoriteter/integrationsdagen2019.4.f55596516adac33b48d9e69.html
https://indd.adobe.com/view/235e58e9-42b0-44d3-b77b-867c8f52b6be


 

 

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  

2019‐10‐04 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-22 § 166 samt bilaga 
avseende Miljörapport för Borås Stad 2018 (2019-00080 3.2.1.0). 
 

2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-19 § 320 avseende Uppföljning 
på Program för ett integrerat samhälle (2018-00048 3.4.4.0). 
 

3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 339 avseende Strategiskt 
inriktningsdokument för "Socialt hållbart Borås - vi tar ansvar för barn och unga" (2019-
00147 1.4.2.0). 
 

4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-09-02 § 341 avseende Redovisning 
av Brottsförebyggande Rådets arbete (BRÅ) 2018 (2019-00064 3.7.1.25). 
 

5. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-08-20 samt bilagor 
avseende Boråshallen, anpassning för evenemang, beslut om genomförande (2019-00033 
3.6.8.0). 
 

6. Brottsförebyggande Rådet: Anmälan av ansökan till Brottsförebyggande Rådet om 
ekonomiskt stöd för utvärdering/uppföljning av brottsförebyggande arbete - Borås Stad, 
Sociala insatser för kollektiv förmåga på Hässleholmen/Hulta under perioden 2019-12-02 
- 2021-11-27 (2019-00142 3.6.7.25). 
 

7. Södra Älvsborgs Räddningstjänst: Anmälan av tillsynsprotokoll enligt lagen (2003:778) 
om skydd mot olyckor - Friluftsbadplatser, Tämta, Asklanda, Almenäs, Sjöbo badplats, 
Bua seglora, Hofsnäs badplats i Borås Stad 2019 (2019-00130 3.6.7.25). 
 

8. Arvsfonden: Anmälan av godkännande av årsrapport efter år 1 (treårigt projekt) från 
Arvsfonden gällande Akitvitetsinspiratör - inkluderande högskola och arbetsliv (2018-
00070 1.1.3.25). 
 

9. Miljöstrategen i Jönköping: Anmälan av Revisionsprotokoll från miljörevision av 
arrangemanget U20-EM i Friidrott 19-21 juli 2019 (2019-00138 3.2.1.0). 
 

10. Polisen/Borås Stad: Anmälan av Medborgarlöfte för Norrby september 2019 - september 
2020 (2019-00134 3.2.2.25). 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av uppsägning av Öppen 
ungdomsverksamhet mellan Hestra IF och Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås 
Stad (2019-00062 3.6.8.4). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av komplettering till IOP mellan Borås Stad 
och Byttorps IF avseende extra bidrag hösten 2019 (2019-00037 3.6.8.4). 

 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  

2019-10-04 

 

1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag från BK Rebell till King of 

the Ring 22-24 november 2019 i Boråshallen (2019-00140 3.6.7.2). 

 

2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till Sandareds 

Tennisklubb för byggande av balkong (2019-00144 3.6.7.2). 

 

3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från Borås GIF, Hestra IF, IK Ymer om 

arrangörsbidrag för O-EVENT 8-11 november 2019 (2019-00074 3.6.7.2). 
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