Borås 2017-10-08

Albanska Kultur- och Idrottsförening Dardania, Borås
Härmed ansöker vi om utmärkelsen som årets integrationsfrämjande förening med
prioritet på barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen bildades i mars 2010 med bara fotbollsverksamhet och idag sju år senare kan
vi erbjuda kulturaktiviteter med dans, sång, poesiläsning och även läxhjälp. Vi har cirka
800 medlemmar och bland dem är över 200 barn och ungdomar. Dessa barn och
ungdomar kommer från de mest segregerade områdena i Borås såsom Hulta,
Hässleholmen och Norrby. I vår förening arbetar vi ideellt och vi tycker att föreningslivet
är en viktig aktör på integrationsområdet som kan stå för kompletterande insatser i
förhållande till kommuners och myndigheters arbete med integration och etablering. Vi
arbetar för ömsesidig integration och vår verksamhet innehåller bland annat friskvård
(fotboll), kulturaktiviteter, barnverksamhet, kafé, social gemenskap, kontakter,
rådgivning och kulturmöten. Exempel på insatser som vi i vår förening gör på
integrationsområdet är att ordna med läxläsning, språkträning, mötesplatser (tis,ons,fre
och lör). Vi har studiecirklar, fotboll, kultur och fritidsaktiviteter för ungdomar/äldre och
samhällsinformation. Allt detta underlättar etableringen i samhället.(Nyskapande
verksamhet som främjar integrationen.)
Under året 2017 har vi jobbat hårt både med vårt fotbollslag och kultur-aktiviteter. Trots
knappa resurser så har spelare och ledare, i olika åldrar och med olika bakgrund, med
gemensam kraft lyckats åstadkomma det som så många har misslyckats med tidigare. Vi
hade famijer(nyanlända) som tränade med våra dansgrupper och deltog i ute aktiviteter.
Vi hade ungdomar och vuxna som hjälpte till som Publikvärdar i Elfsborgsmatcher. Vi
skapar nätverk mellan människor som kan ge vänner för livet och värdefulla kontakter till
samhälles– och arbetslivet.
Vi ger socialt stöd till de som mår dåligt eller behöver stöd av ngn annan anledning, tex
de som är nyanlända. Vi är en central för en snabb och god etablering i samhället och vi
anser att vår ideella förening är bra på detta.
Vi arbetar med jämställdhet där kvinnor och män ska ha samma rätt och möjlighet att
vara aktiva medborgare.
Vi samarbetar med andra föreningar som Elfsborg, Norrby If och Bosniska
kulturföreningen. Några kvinnor har gått utbildningen i föreningskunskap och som
resultat har vi nu både män och kvinnor som sitter i vår styrelse och vi har kvinnor som
är ledare för aktiviteter.
Vi har anmält oss att vara fadderförening för nyanlända och flyktingar där vi kan hjälpa
till Integrationsprocessen med vår erfarenhet och kunskap.
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Borås 2017-10-24
Albanska Kultur- och Idrottsförening Dardania, Borås
Härmed ansöker vi om utmärkelsen som årets integrationsfrämjande förening med
prioritet på barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen bildades i mars 2010 med bara fotbollsverksamhet och idag sju år senare kan vi
erbjuda kulturaktiviteter med dans, sång, poesiläsning och även läxhjälp. Vi har cirka 800
medlemmar och bland dem är över 200 barn och ungdomar. Dessa barn och ungdomar
kommer från de mest segregerade områdena i Borås såsom Hulta, Hässleholmen och Norrby.
Vi har en nolltolerans mot alla former av diskriminering och det är något våra ledare
förespråkar starkt i sina aktiviteter med barnen. I vår förening arbetar vi ideellt och vi tycker
att föreningslivet är en viktig aktör på integrationsområdet som kan stå för kompletterande
insatser i förhållande till kommuners och myndigheters arbete med integration och etablering.
Vi arbetar för ömsesidig integration och vår verksamhet innehåller bland annat friskvård
(fotboll), kulturaktiviteter (dans och sång), studiecirklar, barnverksamhet (läxläsning), kafé,
social gemenskap, skapande av nya kontakter, rådgivning och kulturmöten för människor från
olika länder och kulturer. Exempel på insatser som vi i vår förening gör på
integrationsområdet är att ordna med läxläsning, språkträning och mötesplatser. Vår
medlemsavgift ligger på 50 kronor per år och då har våra medlemmar tillgång till alla
ovannämnda aktiviteter som erbjuds av föreningen året runt. Vi samarbetar med andra
föreningar som Elfsborg, Norrby If och Bosniska kulturföreningen och allt detta underlättar
etableringen i samhället för både våra gamla medlemmar men även nya som är intresserade
att gå med i vår förening. Under året 2017 har vi jobbat hårt både med vårt fotbollslag och
kultur-aktiviteter. Trots knappa resurser så har spelare och ledare, i olika åldrar och med olika
bakgrund, med gemensam kraft lyckats åstadkomma det som så många har misslyckats med
tidigare. Vi hade nyanlända familjer som deltog i våra dansgrupper och uteaktiviteterna. Vi
hade ungdomar och vuxna som hjälpte till som Publikvärdar i Elfsborgsmatcher. Vi skapar
nätverk mellan människor som kan ge vänner för livet och värdefulla kontakter till samhälles–
och arbetslivet. Vi ger socialt stöd till de som mår dåligt eller behöver stöd av någon annan
anledning. Vi är en central för en snabb och god etablering i samhället och vi anser att vår
ideella förening är bra på detta. Vi arbetar med jämställdhet där kvinnor och män ska ha
samma rätt och möjlighet att vara aktiva medborgare. De flesta av kvinnorna i vår förening
har gått utbildningen i föreningskunskap och som resultat har vi nu större antal kvinnor i
ledarpositioner i föreningen bl.a. i styrelsen och som aktivitetsledare. Vi har även anmält oss
att vara fadderförening för nyanlända och flyktingar där vi ökar stödet och kan hjälpa till i
integrationsprocessen med vår erfarenhet och kunskap.
Med vänliga hälsningar,
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RFSL Borås Sjuhärad
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Newcomersverksamheten)
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Hur arbetar ni med att göra deltagandet i er verksamhet tillgänglig både
ekonomiskt och välkomnande för alla?
Grunden i RFSLs arbete handlar om att vara ett rum där alla ska kunna vara välkomna, därför
har vi som lokalförening en bredd av aktiviteter och arbetar medlemsnära med utformning av
aktiviteter och program. Vi har en medvetenhet om att den breda medlemsgrupp vi har inte kan
attraheras av eller känna sig hemma i alla sammanhang och väljer att utgå ifrån likvärdig respekt
och möjlighet till flera olika separatistiska rum, vid sidan om de gemensamma. > De flesta av
föreningens aktiviteter är kostnadsfria för medlemmar, medlemskap kostar 100 kronor/år vs 50
kronor/år för unga. Att delta i ungdomsverksamheten kräver inte medlemskap och att vara
medlem i Newcomers kostar 10 kronor/år för nyanlända/asylsökande, utan inskränkning på vad
en får som medlem. Vi förutsätter inte att deltagare och medlemmar kan läsa eller tala svenska
utan försöker tillgängliggöra material, information och aktiviteter på fler språk. Detta görs dels
genom aktiv tolkning på aktiviteter, främst de som arrangeras inom Newcomers, dels genom att
översätta delar av hemsida och inlägg på sociala medier till engelska vilket underlättar vidare
översättning. Inom Newcomers finns möjlighet att till viss del få resestöd för att ta sig till träffar
och aktiviteter, detta gäller främst de av våra medlemmar som bor på annan ort än Borås men i
vårt upptagningsområde. Vi försöker i möjligaste mån se till att de som är i behov av resestöd
inte själva behöver fråga om detta, utan istället försöker vi se behov och möta med en fråga detta för att inte ytterligare underbygga känslan av utanförskap eller beroende. I denna ansökan
väljer vi att främst fokusera på verksamheterna riktade specifikt till och arrangerade av och med
unga samt nyanlända. Perspektiven och arbetet genomsyrar de flesta delar av föreningens arbete.
Hur gör ni för att skapa mötesplatser för människor från olika länder och
kulturer?
RFSL Borås Sjuhärad arbetar aktivt antirasistiskt och har alltid med oss det intersektionella
perspektivet kring hur normer samverkar. Våra aktiviteter rör sig mycket kring den aktiva
mötesplatsen och samtalen, och att göra saker tillsammans för att med det visa på dels ett
välkomnande av alla och dels hålla samtalen levande kring till exempel vad rasism innebär/kan
innebära och hur de rum vi skapar kan arbeta mot rasism, förtryck och skadliga normer. Vi
arbetar med ett tydligt delaktighetsperspektiv som vi ser ofta leder till en ökad förståelse för olika
människors önskningar och behov.> Även vår skolinformationsverksamhet arbetar för att
ungdomar från alla olika länder och kulturer ska få ta del av informationen och utbildningen som
vi är ute med i skolorna på lika villkor som de ungdomar som är uppvuxna med det svenska
språket. Då pratar vi om HBTQIA-begrepp och normer. Vi har alltid kontakt med skolorna
innan vi kommer och planerar in så att det ska finnas tolk/ar på plats om det behövs. Och ibland,
om vi kommer till en klass med många olika språk, försöker vi även göra lektionerna lite längre
än i vanliga fall för att allt ska hinnas med och ingen information utebli. Dessutom kan själva
“normdelen” behövas förklaras och pratas om lite längre än andra fall då normer är rörliga och
ser ut olika på olika platser på jorden.> Den självklara första platsen, för nyanlända personer, att
komma till i föreningen är Newcomers, här möts mer och mindre nyanlända HBTQIA-personer

samt personer med kunskap och intresse av ömsesidig integration och HBTQIA-personers
rättigheter. Newcomers består, i korthet, av fyra delar: 1) stöd och hjälp i asylprocess och i
kontakt med myndigheter samt juridisk rådgivning 2) återkommande fasta öppna träffar, ofta
med tematisk inramning eller inbjudna gäster samt enskilda träffar med medlemmar 3) aktiviteter
- ofta initierade av medlemmar - med syfte att bättre lära känna Sjuhärad vad gäller föreningsliv,
kultur och sociala mötesplatser, 4) Kunskapsspridning och information till såväl som i samarbete
med andra föreningar, instanser och organisationer. Newcomers fungerar alltså som en trygg
plats där du som nyanländ HBTQIA-person kan möta andra som delar liknande erfarenheter och
vidare som en sluss till forum och platser där du kan få utlopp för dina intressen, lära dig svenska,
se och ta vara på dina rättigheter eller sätta dig in mer i hur samhället kan fungera här. Samt som
en kunskapskälla som andra aktörer kan ta del av. Nämnas kan också de större projekt vi driver,
däribland Borås Pride som under de två år vi arrangerat festivalen bjudit in till och skapat
program tillsammans med nyanlända samt kring ämnen och inriktningar som specifikt berör
internationellt HBTQIA-arbete och nyanlända HBTQIA-personers situation. Dessa
programpunkter har på många sätt fungerat som en ingång till övrigt deltagande i festivalen.>
Även vår ungdomsverksamhet är öppen för alla upp till 26 år. Här styr ungdomarna mycket kring
vad de vill att vi ska göra under dessa träffar. Och här arbetar vi mycket med exempelvis pyssel
och att ungdomarna själva får välja musik de vill lyssna på (vi har ett dansgolv där de kan dansa
om de vill), alltså uttrycksformer som nödvändigtvis inte inkluderar att en måste prata om en inte
vill. Sedan uppstår det givetvis naturligt över lite kritor och papper, samtalsämnen om allt möjligt.
Men då kommer det mer spontant och har de något annat att sysselsätta händerna med så
kommer pratet och samtalet oftast utan att de ens tänker på det.

Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet är viktigt,
berätta hur ni arbetar med det?
Under de senaste åren har RFSL Borås Sjuhärad varit ute i cirka 120 skolklasser (högstadium och
gymnasium) per år och pratat om HBTQIA, normer, könsidentitet och HBTQIA-historia. Som
vi skrev här ovan så försöker vi alltid se till att informationen når ut till alla. Även till dem som
inte talar svenska ens det minsta lilla. Vi är alltid noga med att se till att exempelvis mailadress till
oss och att vår webbadress lämnas ut i alla klasser och är tydliga med att om någon har några
funderingar eller liknande så är det bara att höra av sig. Vi försöker hela tiden att upprätthålla
kontakten med de skolor vi har varit i, det är ju ständig ruljangs på eleverna så vi försöker
återkomma till samma skolor varje år för att ha utbildning med de nya eleverna. Men vi försöker
också hela tiden aktivt att söka upp och ta kontakt med skolor vi inte varit i tidigare. Ibland har
vi också utbildningar för andra än för just skolklasser. Exempelvis är vi ute på vissa fritidsgårdar
och pratar. Oftast handlar det om att utbilda personalen men senare i år ska vi ut på fritidsgårdar
och finnas till för ungdomarna som kommer dit. Inom Newcomers samarbetar vi, förutom med
det nationella nätverket inom RFSL Newcomers, också med ideella flyktingrådgivningar och
organisationer som driver frågor kring asyl. I Sjuhärad samarbetar vi främst med
Flyktingnätverket (Svenska Kyrkan, Kyrkornas flyktingrådgivning, Röda Korset, Rädda barnen,
RFSL), Refugees Welcome, Borås Stads Fadderverksamhet, Boråsregionens etableringscenter,
Café NäRA samt med idrotts- och kulturföreningar kring specifika arrangemang. För vår del
handlar dessa samarbeten om att dels öka kunskapen i respektive organisation kring HBTQIA
och asyl och dels öppna upp för våra medlemmar att ta del av och dra nytta av de verksamheter
som bedrivs. Detta syns i hur medlemmar i Newcomers mer och mer besöker arrangemang och
träffar som arrangeras av andra än RFSL samt hur de vi samarbetar bjuder in Newcomers att
hålla samtal eller föreläsningar hos dem.

Hur arbetar ni med föreningspåverkan - hur ser ledarfördelningen och
sammansättningen i styrelsen ut?
Styrelsen består för närvarande av Emilia Larsdotter, Stina Nilss, Magnus Cramer, Essa Burman,
Daniel Karlsson, Barney Fyman, Helena Ahlstedt, Johan Lindal och Mbuga Kasoma. Bland dessa
har 3 personer bakgrund i annat land än Sverige, 2 personer är under 30 år och ytterligare 2
personer är under 40 år. Vår valberedning består av Teddi Gelander, Oscar Undevall Larsson,
Anders Jöelaid, Tulay Orre, Ulrika Palm, Marianne Äremann. I valberedningens uppdrag ligger
att föra intervjuer med nuvarande och potentiella styrelsemedlemmar, syftet med detta är för att i
högre grad säkerställa en bredd av kompetenser och perspektiv. Valberedningens arbete utgår
ifrån våra stadgar som säger att mångfald, vad gäller exempelvis sexuell läggning, könsidentitet
eller könsuttryck, hälsa, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsförmåga,
ålder, socioekonomisk bakgrund och geografisk hemvist, ska eftersträvas så långt det är praktiskt
möjligt. > Vi eftersträvar interaktion med medlemmar och öppnar tidigt upp för nomineringar till
styrelse samt ser till att jobba nära medlemmar i de beslut som fattas kring till exempel
verksamhet. > Bland våra mest aktiva ideella medlemmar finns personer i åldersspannet 13-70 år
- med en majoritet i åldern 20-40 - med geografisk bakgrund i bland annat Sverige, Uganda,
Tjetjenien, Ryssland, Finland, Turkiet, Syrien, Afghanistan, Kenya och Nigeria, med olika
sexualitet och könsidentitet samt bosatta i såväl innerstad, förort som på landsbygd. > Vi är inte
framme vid ett ideal av jämlikt engagemang, men vår ständiga närhet till det normkritiska låter oss
aldrig vila i det som är - vi kämpar istället för att både oss och de vi samarbetar med ska vara
jämlika och öppna föreningar.

Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen är viktigt, hur arbetar ni med
det?
RFSL är i grunden en jämställd och jämlikhetssträvande förening. I vår lokalförening arbetar vi
aktivt med de intersektionella perspektiven också kring detta - bland annat genom att ständigt
genomlysa och bevaka vilka personer som ges/tar sig utrymme i föreningens olika delar. Här ser
vi till såväl ekonomisk jämlikhet som jämlikhet gällande könsidentitet och könsuttryck, rasifiering,
sexualitet, funktionsskillnader, ålder och bakgrund. Även här ser vi samtalet och de aktiva
mötesplatserna som en utgångspunkt i arbetet med jämställdhet mellan alla könsidentiteter och
jämlikhet, här bär personal och styrelse ett ansvar i att ständigt genomlysa arbetet för att
undersöka var vi brister och sträva efter att åtgärda detta - i dialog med medlemmar och aktiva
ideella.

Hur arbetar ni med nyskapande verksamhet som främjar integrationen?
Vi är en förening som ständigt försöker lyssna på våra medlemmar och hur deras behov och
önskemål ser ut. I vår ungdomsverksamhet till exempel försöker vi alltid bjuda in alla möjliga
som känner sig sugna på att komma. Framförallt när vi har större evenemang som aktiviteter på
No limit, Halloweendisco, Pride med mera. I Newcomers möts personer från många olika länder
och bara genom att skapa rum för det ges möjligheter till sammanhang som ofta saknas i till
exempel föreningar och verksamheter som - i vissa fall nog så viktigt - arbetar uppdelande vad
gäller till exempel bakgrund. Vi har märkt att uppdelningen fungerar stärkande, men också
skapar en segregering mellan människor och grupper. Genom att arbeta mer gränsöverskridande
vill vi skapa rum för det vi har gemensamt: vi bär erfarenheter av att vara nyanländ HBTQIAperson i Sverige och/eller bär ett starkt intresse för relationen mellan HBTQIA och asyl, utan att
dela upp människor efter till exempel bakgrund, ekonomi, ålder, religion, sexualitet eller

könsidentitet. Att ständigt återkomma till det gemensamma skapar möjligheter till vidgad
förståelse av vikten för ömsesidig integration. Vi tror på perspektivet av just det ömsesidiga,
snarare än att några (läs nyanlända) ska integreras i något annat (läs “svenska samhället”) och
arbetar aktivt med lärandet, nyfikenheten och att låta perspektiv krocka men ändå göra saker
tillsammans, med grund i tanken om den gemensamma utgångspunkten. Vi arbetar med, och
samtalar mycket om, den gemensamma kampen för ett jämlikare samhälle och ser till att skapa
trygga separatistiska rum som alltid har trådarna knutna till samhället utanför de rummen. Att
samarbeta med ovan nämnda föreningar, nätverk och grupper skapar möjligheter till nyskapande
verksamhet som spänner över, och låter, olika perspektiv, intressen, språk, åldrar och
kompetenser, mötas. I Newcomers tror vi på att korsa gränser, queera olika typer av rum och
genom aktivitet se det gemensamma i kampen för jämlikhet, ömsesidig integration och ett
samhälle som ger rum för alla.
Vill ni lägga till något som vi inte har frågat om?

Dyslexiförbundet i Borås
Elona Blomqvist
0703241071
Hur arbetar ni med att göra deltagandet i er verksamhet tillgänglig både
ekonomiskt och välkomnande för alla?
Vi finns på Sociala medier, vi har en årskostnad på 200 kr/år och i detta får man all den hjälp
man kan behöva i skolan, i arbetslivet eller privat.
Hur gör ni för att skapa mötesplatser för människor från olika länder och
kulturer?
Vi gör aktiviteter för våra medlemmar så de kan få träffa olika personer och kulturer. vi badar,
bowlar, bakar, pysslar tex.vi försöker hjälpa personer så man får ett bra självförtroende och gå
starkt ur det som man tycker är jobbigt, vi hjälper till att hitta ett sätt eller hjälpmedel att lära dig
läsa,, skriva och räkna.
Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet är viktigt,
berätta hur ni arbetar med det?
Vi samarbetar med grannkommunerna genom att synas på Gatan och på sociala medier att vi
finns och kan hjälpa till. vi samarbetar med föreningar i föreningshuset på Simonsland.
Hur arbetar ni med föreningspåverkan - hur ser ledarfördelningen och
sammansättningen i styrelsen ut?
Vi har en vanlig styrelse där alla jobbar tillsammans vi försöker själva vara med på våra aktiviteter
så medlemmarna vet vika vi är.
Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen är viktigt, hur arbetar ni med
det?
Vi försöker få olika åldrar och kön och kulturer med i föreningen så det blir det mångfald.
Hur arbetar ni med nyskapande verksamhet som främjar integrationen?
Vi försöker hitta aktiviteter som vi tror att ungdomarna är intresserade av, vi använder sociala
medier och träffar som är fysiska så man kan prata och umgås tillsammans.
Vill ni lägga till något som vi inte har frågat om?
Välkomna att höra av er om ni har frågor!

Iqra förening
Madina
0733969814

Hur arbetar ni med att göra deltagandet i er verksamhet tillgänglig både
ekonomiskt och välkomnande för alla?
Endast 50 kronor i medlemsavgift per år. Det erbjuds olika aktiviteter för både pojkar och
flickor såsom idrott, läxhjälp, engelskundervisning och hemspråksundervisning. Ibland ordnas
det fester som är kostnadsfria.
Hur gör ni för att skapa mötesplatser för människor från olika länder och
kulturer?
Medlemmarna pratar med folk och bjuder in dem till olika aktiviteter och möten.

Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet är viktigt,
berätta hur ni arbetar med det?
Föreningen är nystartad sedan mars 2017. Samverkan har redan gjorts tillsammans med
föreningen Kulturmix då en föreläsning anordnades på Vi-kontoret.
Hur arbetar ni med föreningspåverkan - hur ser ledarfördelningen och
sammansättningen i styrelsen ut?
Styrelsen består endast av kvinnor då män får söka sig till andra föreningar. Barn och ungdomar
oavsett kön är välkomna.

Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen är viktigt, hur arbetar ni med
det?
Föreningen är öppen för förslag från alla.

Hur arbetar ni med nyskapande verksamhet som främjar integrationen?
Aktiviteterna ordnas på olika platser i och runtom Borås

Vill ni lägga till något som vi inte har frågat om?

Borås Rhinos AFK
Josefin Johansson
0739094837
Hur arbetar ni med att göra deltagandet i er verksamhet tillgänglig både
ekonomiskt och välkomnande för alla?
Vårt arbete har gått ut på att kunna tillhandahålla träningsutrustning för alla barn och ungdomar
som vill komma och träna för oss, då axelskydd och hjälmar som vi använder oss av under
träningar är relativt dyrt. Vi har jobbat hårt med att visa att vår sport, amerikansk fotboll, passar
för alla barn, ungdomar och vuxna. Sporten är mångsidig och det finns en plats för alla i laget. I
år startade vi även ett flaggfotbollslag, både för herrar och damer. Det är en lättare sport för de
som inte vill tacklas och bara fånga boll. Vårt förbund SAFF och vårt lag jobbar mycket för
HBTQ-rättigheter, och gick med i Pridetåget nu i somras.
Hur gör ni för att skapa mötesplatser för människor från olika länder och
kulturer?
Vi har flera gånger varit ute på träningstillfällen för barn i utsatta områden, genom Sport4U, här i
Borås och även för testa på träningar i Svenljunga. Vårt nästa steg är att få med fler barn och
ungdomar i Borås, och främst på Sjöbo, då vår hemarena är Sjöbovallen. Vi har kontakt med
ungdomsgården på Sjöbo och vårt nästa mål är att väcka idrotten både på Sjöboskolan och
högstadiet Erikslund.
Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet är viktigt,
berätta hur ni arbetar med det?
Vi har kontakt med ungdomsgården på Sjöbo och vårt nästa mål är att väcka idrotten både på
Sjöboskolan och högstadiet Erikslund. Vi har fått förfrågningar även från Bäckängsgymnasiet och
Svenljunga Naturbruksgymnasiet, som vi ska besöka under hösten. Vi har kontakt med Borås
Ravens rugbyförening och hoppas på ett samarbete med dem. Även Royal Cheer,
cheerleadingförening i Borås, har vi emellanåt samarbete med, då de showar på våra matcher,
vilket vi hoppas ska locka in fler deltagare till deras förening med.
Hur arbetar ni med föreningspåverkan - hur ser ledarfördelningen och
sammansättningen i styrelsen ut?
Vi gjorde helt om vår styrelse och ledning 2015, då vi valde att bygga upp föreningen på nytt.
Styrelsen består utav hälften kvinnliga och hälften manliga. Två tredjedelar består även utav
utövare av amerikansk fotboll, vilket där också ger mer insikt i vad som behövs göras för lagen
och föreningen. Efter 2015 har vi fått igång både ungdomslag och damlag, då Borås Rhinos
tidigare bara hade seniorlag.
Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen är viktigt, hur arbetar ni med
det?
När vi i år fick igång damlagssidan för första någonsin i Borås historia, så hade vi ett system i att,
under matcher för damerna så får herrlaget bistå med volontärer som står i kiosk, städar och
grillar, precis som damerna gör för herrarna på deras matcher. Vi har en anda i föreningen att
ställa upp för varandra och stötta. Vi ser till att alla som vill bli domare får chansen att utbilda sig
till det, och nu är vi lika många kvinnliga domare som manliga. Även i år, när vi höll i
flaggfotbolls SM för herrlag, valde vi att ha två kvinnliga spelare i vårt "herrlag", vilket väckte
uppmärksamhet då en av dem gjorde poäng i en match. För oss var det inget konstigt men det

var något nytt för SM:et. Något som verkligen är på tapeten inom amerikansk fotboll i Sverige är
HBTQ-frågor. Vi vill välkomna alla människor, oavsett kön, ålder, religion, sexuell preferens osv.
Vi gick med i pridetåget i Borås, och det är också för att det ska vara jämlikt mellan alla
människor. Alla ska få sin röst hörd och få sin plats hos oss som förening.
Hur arbetar ni med nyskapande verksamhet som främjar integrationen?
Vår verksamhet har vid flera tillfällen, tillsammans med Sport4U, varit ute på träningstillfällen för
barn och ungdomar i utsatta områden, som Sjöbo, Norrby och Hässleholmen. Vi vill öppna för
att fler ska våga komma till oss som förening. Vår sport är en lagsport som gör att alla människor
kan hitta en position som passar dem! Nu när vi har startat med flaggfotboll också, så behövs inte
all utrustning, som axelskydd och hjälmar, utan man bara springer och fångar boll, vilket är ett
enkelt sätt att lära känna människor genom.
Vill ni lägga till något som vi inte har frågat om?
Vårt nästa mål är att få med hela Sjöboområdet att engagera sig i amerikansk fotboll, och får vi
med ungdomsgården och Sjöbo kyrkans ungdomsgård tillsammans med skolorna så kan vi som
förening och hela Sjöbo mötas på ett helt nytt sätt. Visionen är att ha en mötesplats där alla i vårt
samhälle kan samlas och även utöva en sport som engagerar. Utövar man något som är roligt och
även får igång pulsen, glömmer man av allt runtomkring och då kan man vara sig själv fullt ut!

Borås AIK
Claes Berndtsson
0705248379
Hur arbetar ni med att göra deltagandet i er verksamhet tillgänglig både
ekonomiskt och välkomnande för alla?
Genom ansökningar av stipendier och fonder som öronmärks för projekten och håller också en
låg medlemsavgift för deltagarna. Genom ständiga besök ute på skolor och fritidsgårdar där vi
pratar om värdegrund, attityd och förståelse för idrotten och skolans liv och samtidigt får alla
inbjudan att prova på "futsal för alla" och chans att träffa nya bekantskaper och träna futsal.
Hur gör ni för att skapa mötesplatser för människor från olika länder och
kulturer?
Genom att lägga träningar och mötesplatser i neutrala och centrala idrottsanläggningar/hallar
(Hestra och Sturehallen idag) för att välkomna och integrera alla barn/ungdomar i Borås oavsett
tidigare föreningsvana där vi också kommer att erbjuda upphämtning med minibuss till de som
har svårt att ta sig till och från träningarna/aktiviteterna och träna tillsammans.
Att samverka med andra föreningar, skolor med flera i närområdet är viktigt,
berätta hur ni arbetar med det?
Se tidigare svar.
Hur arbetar ni med föreningspåverkan - hur ser ledarfördelningen och
sammansättningen i styrelsen ut?
Ungdomsverksamheten i föreningen bedrivs på lika villkor för pojkar och flickor genom
”fotbollslek” i åldrarna 5-6 år, 5-manna fotboll (7-8 år), 7-manna fotboll (9-12 år), och 11-manna
fotboll (13-16 år). Träning och match anpassas i möjligaste mån efter barnens individuella
förutsättningar och behov, med en tydlig fokusering på träning och att erbjuda ett intressant
träningsinnehåll jämfört med cup och matchspel. Aktiviteter såsom träningsläger och deltagande i
cuper fyller en viktig social funktion (snarare än ett resultatinriktat syfte) att i gruppen stärka den
enskilde individen och stimulera gemenskap mellan barn och föräldrar, såväl inom det egna laget
som över åldersgränserna. Föreningen rekommenderar därför lämpliga cuper i olika ålders och
kunskapsnivåer och strävar efter en bred representation med samtidigt deltagande av flera pojkoch flicklag. Vi arbetar konstant med att få in nya ledare och främst mot våra egna ungdomar
som visar intresse för ledarskap samt att alla ungdomar får chans att utbilda sig som
föreningsdomare och möjlighet att gå vidare inom "yrket" T.ex. har vi 16 st. ungdomar som
dömer BUA´s 8 års sammandrag på Borås Arena varje år. Styrelsens sammansättning är god.
Att skapa jämställdhet och jämlikhet i föreningen är viktigt, hur arbetar ni med
det?
Största behovet ligger på ledar- och styrelse sidan där det är svårigheter att hitta och få
engagerade medlemmar. På ungdomssidan ser vi ett tillflöde av framförallt tjejer där vi startat
flera lag i år. Vi har också flera yngre tjejer som vi nu utbildar i ledarroller.

Hur arbetar ni med nyskapande verksamhet som främjar integrationen?
Med det ökande intresset för vår satsning på "Futsal för alla" tar vi nu nästa steg i utvecklingen av
Futsal genom att starta Futsalinriktningar på högstadie- och gymnasieskola för elever och deras
satsning för att nå sina och BAIK Futsals mål! Borås AIK är glada att få börja samarbeta med
Bodaskolan igen och tillsammans ser vi detta som ett första steg i ett samarbete som vi har som
målsättning att utveckla. I första steget inriktar vi oss på att bedriva elevens val med
futsal/fotbolls träning på Bodaskolan 3 gånger/vecka. Vi ser detta också som en början och
förlängning till gymnasievalet där vi längre fram kommer ha en idrottsutbildning i kombination
med en bra gymnasieutbildning. ”Finns i ett speciellt infoblad” Projektledare och ansvarig för
utbildningen är vår kända bolltrixare Emil Jylhänlahti tillsammans med Ingrid Lundqvist
seniortränare och ansvarig för Mariedals IK! Vi kommer att bedriva verksamheten i Bodahallen,
Bodavallen och i skolans lokaler. I detta projekt tänker vi oss att tjejer och killar ska få en lärorik
utbildning i futsal/fotboll där vi jobbar mycket med teknik och spelförståelse m.m. för elevernas
fortsatta utveckling och idrottandets nytta. Deltagarna behöver ej ha anknytning till Borås AIK
utan alla är välkomna. Start på projektet hösten 2017 och hela 60 elever har anmält sig.
Vill ni lägga till något som vi inte har frågat om?
Välkomna att höra av er om ni har frågor!
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00195
805

Ansökan om driftsbidrag för elljusspår 2017; SOK 68
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att bevilja föreningen 27 000 kr i bidrag
för elljusspåret verksamhetsåret 2017, samt att pengarna tas från kontot bidrag
till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande.
Sammanfattning
Föreningen ansöker om driftsbidrag för sitt elljusspår. De har ett fint och
välskött elljusspår, som är mycket uppskattat och välbesökt av framförallt
skidåkare. Eftersom spåret ligger på hög höjd kan det ofta användas för
skidåkning.
De flesta föreningar får driftsbidrag för sina elljusspår via bidragsreglerna. För
att få driftsbidrag för bland annat elljusspår krävs att föreningen redovisar minst
15 medlemmar mellan 6-20 år samt minst 70 bidragsberättigade aktiviteter.
Föreningen har redovisat 27 bidragsberättigade medlemmar 2016 samt 4
bidrags-berättigade aktiviteter.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på att föreningar tar på sig driften av
motionsspår. SOK 68 Sandared har ansvarat för underhåll av spåret i många år
och har bra och välskötta spår med många besökare. Föreningen når inte upp
till 70 bidragsberättigade aktiviteter men klarar kraven på antalet
bidragsberättigade medlemmar.
Utifrån ett folkhälsoperspektiv bör föreningen få samma bidrag som föreningar
som uppfyller kraven för driftsbidrag. Detta innebär att SOK 68 Sandared får
ett bidrag på 27 000 kr, vilket motsvarar 9 000 kr/km elljusspår.
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Beslutsunderlag
1. SOK 68 ansökan, 2017-11-01

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SOK 68
Urban Bjufström

2017-10-31

Till
Borås stad
Fritid- och folkhälsoförvaltningen

Hemställan om driftsbidrag
SOK 68, Sandared hemställer om driftsbidrag rörande elljusspår.
SOK 68 är en ideell förening som bl a driver ett elljusspår, öppet för allmänheten utan
kostnad.
Alla utgifter för spåret såsom markarbeten, el samt övrigt underhåll bekostas av föreningen.
SOK 68:s elljusspår är uppmätt till 3000 m. (mäthjul och GPS)
Med hopp om att vår hemställan bifalles.

Urban Bjufström
Ordförande
033-419699
0709-263747
urban.bjufstrom@hotmail.com
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00196
010

Medborgardialog på Mötesplats Hässlehus den 9
december 2017
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse tre representanter till
medborgardialog på Hässletorg om Mötesplats Hässlehus den 9 december.
Sammanfattning
Mötesplatsen Vi-Hässleholmen, den öppna ungdomsverksamheten Hässlehus,
bibliotek och kulturskolan kommer, om beslut fattas i Kommunfullmäktige, att
efter ombyggnation bilda Mötesplats Hässlehus. Med anledning av detta
kommer Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans med Kulturnämnden att
genomföra en medborgardialog lördagen den 9 december. Denna lördag är det
diverse aktiviteter på Hässletorg såsom julmarknad och besök av Borås Stads
Lucia.
Frågeställningar kommer att förberedas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen
och Kulturförvaltningen.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00200
809

Uppdragsbeskrivning för Mötesplatserna inom Fritidsoch folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppdragsbeskrivningen
för Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsonämnden samt översänder den
till Kommunstyrelsen.
Mötesplatser i Borås Stad, Fritids- och folkhälsonämnden
Framtid Sjöbo, Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, Vi-Hässleholmen och
Mötesplats Hulta.
Bakgrund till uppdraget
I samband med stadens omorganisation och att stadsdelarnas Mötesplatser
skulle ingå i Fritids- och folkhälsoförvaltningen från och med januari 2017
påbörjades ett arbete för att kartlägga befintliga verksamheters likheter och
olikheter. Samtliga medarbetare på de fem Mötesplatserna Framtid Sjöbo,
Norrbyhuset, Mötesplats Kristineberg, VI-Hässleholmen och Mötesplats Hulta
intervjuades individuellt. Materialet sammanställdes.
Nästa steg blev att bjuda in till en halv-dags workshop där resultatet av vad som
sagts under intervjuerna presenterades samt hur upp-draget ska se ut framöver.
Som en förlängning av detta arbete träffades mindre arbetsgrupper kring de tre
delarna i uppdraget, social mötesplats, ”motor” för verksamhetsöverskridande
ar-bete samt medborgarservice för att forma uppdrag utifrån dessa tre delar.
Uppdraget
Mötesplatser inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla
invånare i Borås. Med folkhälsan som grund genomsyras verksamheten av
hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår
från:
-

Ett främjande och normkritiskt förhållningsätt
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-

En positiv människosyn som fokuserar på individers och
gruppers vilja, rättigheter och resurser

Mötesplatsen skapar förutsättningar för att människor möts mellan
generationer och social bakgrund samt för att människor får fler möjligheter att
lära och påverka sina liv.
Mötesplatsen verkar för att tillgodose människors rätt till:
-

Information, kommunikation och service

-

Trygghet, trivsel och hälsa

-

Delaktighet och inkludering

Målgrupp och geografisk avgränsning
Mötesplatsen vänder sig till familjer och vuxna i närområdet
-

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

-

Mötesplatsen strävar efter att besökarna ska motsvara
befolkningens sammansättning avse-ende exempelvis ålder, kön,
bakgrund

-

Finns barn- och ungdomsverksamhet integrerad är målgruppen
också barn och unga

Uppdragsområden
Mötesplatsen ska vara en social mötesplats, verka för
verksamhetsöverskridande samverkan samt erbjuda medborgarservice. Dessa
delar av verksamheten ska ta lika stor plats.

Övergripande förutsättningar för utveckling av mötesplatserna
För att Mötesplatserna ska kunna tillgodose uppdragsområdena (1) social
mötesplats, (2) ”mo-tor” för verksamhetsöverskridande samverkan och (3)
medborgarservice, finns det gemensamma delar som behöver tas i beaktande.
Öppettider: Generösa och varierande öppettider. Olika öppettider kan även
underlätta för olika målgrupper att besöka mötesplatsen och på så sätt främja
mötet mellan människor.
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Lokaler: Välkomnande och funktionellt. På utsidan ska det tydligt framgå vad
mötesplatsen är och vem den är till för. Entrén är viktig samt ett välkomnande
och en tydlighet för besökaren när den kommer in. En kafédel, en hörna för
barn, ett mindre mötesrum och en större lokal behövs.
Personella resurser: En bas med en likvärdig grundbemanning och stabil
personalstyrka. Mötesplatserna bör bemannas med samma titlar och med
liknande arbetsbeskrivning.
Bemötande: Hur besökaren blir bemött är avgörande för om vi lyckas vara de
mötesplatserna som vi önskar att vara. Det handlar framförallt om att se alla
som kommer in.
Social mötesplats
Utveckla sociala sammanhang: Möjliggöra för boende att träffa andra samt
erbjuda olika typer av sociala sammanhang. Kan både vara anordnade
aktiviteter, lågtröskelverksamheter samt att ta tillvara på besökares engagemang.
För alla i närområdet: Främja att människor i olika åldrar, olika social
bakgrund och olika geografisk bakgrund möts. Den sociala mötesplatsen ska
uppmuntra och främja lärande.
”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Ta tillvara resurser: Mötesplatserna ska uppmuntra och initiera samverkan
med verksamheter och idéburen sektor som överensstämmer med
mötesplatsernas värdegrund samt ta tillvara på enskilda personers engagemang.
På så sätt kan Mötesplatserna erbjuda mer verksamhet eller verksamhet med
högre kvalité.
Plattform: Mötesplatserna ska ses som en länk mellan olika kommunala
verksamheter och de boende i närområdet. Om kommunala verksamheter ska
informera eller genomföra en aktivitet som berör de boende ska Mötesplatsen
ses som en plattform.
Medborgarservice
Mötet: Det ska alltid finnas ett mottagande. Ha ett systematiskt och
bekräftande sätt att möta besökaren. Det ska vara lätt att förstå vilka som
jobbar på mötesplatsen.
Behovet: Innehållet i medborgarservicen måste anpassas efter det lokala
behovet. Ska finnas en kapacitet att hjälpa till med de frågor som kommer upp
ofta. Mötesplatsen ska annars lotsa vidare, be att få återkomma, boka in ett
möte vid behov eller hänvisa till specifika tider. Information i samband med
specifika händelser.
Strukturer: En struktur som möjliggör stadens ansvar att informera sina
medborgare. Till exempel genom ansvariga kontaktpersoner från samtliga
förvaltningar som har i uppdrag att relevant information når mötesplatserna
och att frågor besvaras.

Sida

Borås Stad

4(6)

Medskick – Uppdrag Mötesplatser
Det är viktigt att det syns att staden prioriterar mötesplatserna och att
mötesplatserna får de resursera som krävs för att leva upp till uppdraget.

Övergripande
Öppettider
• Mötesplatserna bör ställas frågorna: Tillgodoser våra öppettider boendes
behov? Kan/borde vi ha öppet på andra tider? När har vi flest besökare?
• Minst en kväll i veckan bör mötesplatserna ha öppet, vilket med fördel kan
vara på olika dagar.
Lokaler
Samtliga lokaler ses över på utsidan och insidan.
• Entrén vid mötesplatserna ska vara trevliga och inbjudande samt ge aktuell
information genom fönster eller direkt utanför lokalen. En enhetlig skyltning
för mötesplatserna bör tas fram för att skapa ett gemensamt paraply, som ger
bilden av att alla är välkomna. Enhetliga namn för mötesplatserna bör ses över.
• Insidan bör vara noga genomtänkt och möjliggöra för parallella aktiviteter. En
större lo-kal för till exempel föreläsningar, möten eller specifika aktiviteter samt
ett mindre rum om man behöver gå undan. Skärmar att kunna använda för att
bygga upp rummet olika.
• Samlokalisering av verksamheter är av fördel. Exempel på verksamheter som
kan sam-lokaliseras i en Mötesplats är bibliotek och öppen
ungdomsverksamhet.
Personella resurser
• Personalen bör ha adekvat utbildning och kontinuerligt få fortbildning och
utrymme för omvärldsbevakning. Formulera liknande krav på de som anställs.
Främst personella förmågor som att vara utåtriktad med en förmåga att lösa
problem efterfrågas. Hen måste vara duktig på svenska i tal och skrift, det är ett
plus om den anställda kan fler språk som talas i området.
• Ett utbildningspaket som ger grundläggande kompetens bör tas fram för de
som ska jobba på Mötesplatserna i Borås Stad. Där moment som exempelvis
normkritik, rättig-heter, bemötande, Borås Stads organisation samt en
genomgång av den specifika mötes-platsen och de behov man möter där bör
vara med. Personalen bör ha god kännedom och kunskap om området.
• En samordnarfunktion på varje Mötesplats.
• Upprätta nätverk mellan Mötesplatserna.
Bemötande
• All personal bör få stöttning i att granska sina egna föreställningar och vara
normkritisk och inkluderande, för att bemöta den som finns framför en, utan
dömande föreställning-ar. Frågor som kan ställas till personalen: Bemöter vi/jag
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alla som kommer in likvärdigt? Återkopplar vi de frågor som vi inte kan svara
på direkt? Har vi något system för detta? Besökare vi hänvisar till andra tider,
kommer de tillbaka? Hur bemöter vi de som ofta besöker mötesplatsen?
• Mötesplatserna bör ha rutiner för att bemöta besökare som inte lever upp till
Mötesplatsernas värdegrund.
(1) Social Mötesplats
Utveckla sociala sammanhang
• Mötesplatsen ska ses som en lågtröskelverksamhet där besökare ”bara kan
vara” där inget engagemang krävs. Men också fånga upp engagemang och föra
samman besökare med samma intressen. För de aktiviteter som anordnas bör
Mötesplatserna fråga sig vilka dessa aktiviteter riktar sig till och om det bör
finnas en större spridning i t.ex. åldrar och kön.
För alla i närområdet
• Den sociala mötesplatsen vänder sig till alla som bor i närområdet, oavsett om
de bor i allmännyttan bostadsrätter eller är husägare.
• Firande av högtider bör ses över. Antingen anordna fler firande än de kristna
eller inga alls och istället hänvisa till firanden som arrangeras av andra.
• Frågor som kan ställas till personalen: Vilka tilltalas av vårt caféutbud? Vilka
når vi med vår marknadsföring? Finns det andra sätt att marknadsföra? Speglar
nuvarande besökare demografin i området? Om inte, hur kan vi nå dem? Är
Mötesplatsen förberedd för be-sökarens olika behov? Finns till exempel
skötbord, barnstol och hjälpmedel för fysisk funktionsnedsättning?
(2) ”Motor” för verksamhetsöverskridande samverkan
Ta tillvara på resurser
• Varje Mötesplats bör identifiera specifika pågående sammanhang och
processer där samverkan redan sker men också identifiera framtida
samverkansparter. Områdes-nätverket kan vara motorn i samverkansarbetet på
mötesplatserna. Även det dagliga arbetet och andra aktiviteter eller
sammanhang på en Mötesplats är viktiga i detta arbete. Frågor till personalen:
Vilka fler verksamheter och aktörer som vi inte sam-arbetar med idag finns i
området? Är alla verksamma aktörer på området representerade i
områdesnätverket? Om inte, vad har vi för andra former av samverkan?
• För att samverka är det viktigt att mötesplatsernas värdegrund är väl
förankrad och väl känd på respektive mötesplats, både bland personal och
bland besökare samt att den ständigt hålls uppdaterad och aktuell. Mötesplatsen
ska tro gott om potentiell samverkanspartner men samtidigt vara kritisk om
dennes värderingsgrund inte mat-char mötesplatsens. Mötesplatserna ska arbeta
med fakta som grund och inte eget tyckande. Ett bra riktmärke vid osäkerhet är
till exempel att föreningar finns med i stadens föreningsregister.
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Plattform
• Mötesplatserna bör användas av hela staden och ses som en självklar arena för
att nå boenden i området.
(3) Medborgarservice
Mötet
• Personen ska känna sig sedd och få ett bra bemötande – oavsett vem du är.
Någon personal bör vara ansvarig för mottagandet, vilket kan variera under
dagen. Skapa en bärande relation med de som kommer ofta. Hur gick det
med…? Bekräftande och personligt. Kanske är det just idag besökaren vågar
fråga det hen går och bär på. En ”stå-disk” nära entrén kan främja
välkomnandet.
• För att förstå vilka som jobbar på mötesplatsen kan klädkoder och/eller
namnskyltar användas. På namnskyltarna får det gärna framgå vilka språk
personen pratar t.ex. via små flaggor.
Behovet
• Sammanställa ett material/en pärm (fysisk och digital) med de viktigaste
hänvisningarna.
• Lotsa vidare, be att få återkomma senare om det är något som måste kollas
upp och inte kan göras direkt. Vara noga med att återkoppla. Boka in ett möte
om det är nå-got som tar lite längre tid. Kan vara att aktörer är på plats någon
speciell tid.
• Punktinsatserna kan handla om till exempel demokratiska val, skolval eller
annan specifik information om något som kommer hända/har hänt.
Strukturer
• En gemensam hänvisningsbank för Mötesplatserna kring sådant som rör hela
staden.
• För att mötesplatserna ska bli boendes ingång i Borås Stad behöver frågor
kunna lyftas till rätt förvaltning. Inget ska få hamna mellan stolarna. Det behövs
då en struktur inom staden, eftersom servicen inte ska behöva bygga på
personliga kontakter. Det är hela stadens ansvar att se till att boråsare ska få rätt
och relevant information. Ett förslag är en kontaktperson på varje förvaltning.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2017-11-06

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00198
808

Arrangörskap för SM-veckan vinter 2021 alternativt
2020
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att ansöka hos
Riksidrottsförbundet och samtidigt avsätta fem miljoner kr för SM-veckan
vinter 2021 alternativt 2020.
Sammanfattning
Borås Stad vill än en gång arrangera en SM-vecka, denna gång avser det en
vintervecka. De två tidigare sommarveckorna 2014 och 2017, har kännetecknats
som succéarrangemang. Det turistekonomiska resultatet har pendlat mellan 4045 miljoner kronor och det massmediala värdet har uppgått till ca 84 miljoner
kr. Vid den senaste SM-veckan 2017 sände Sveriges Television 90 timmar från
Borås, varav 52 timmar i SVT 1 och 2, övrig tid i SVT-play.
Borås Stad har gjort bra ifrån sig som evenemangsstad. Vi har ett gediget
föreningsliv med väldigt många professionella och engagerade föreningar som
klarar av att arrangera stora tävlingar. Detta i samverkan med stadens resurser
borgar för ett lyckat arrangemang. Vid utvärderingen av sommarens SM-vecka
stod det fullt klart att föreningarna gärna deltar som arrangörer vid ytterligare
tillfällen.
Första valet vid en vintervecka är 2021, då Borås firar 400 år. Det skulle vara en
bra start på jubileumsåret. Andra alternativet är 2020. År 2022 är ett OS-år och
då är tävlingarna vecka 12-13, vilket inte fungerar i Borås. Under övriga år
avgörs tävlingarna någon gång mellan vecka 2-5.
Ärendet i sin helhet
Riksidrottsförbundet (RF) söker en värdstad för SM-veckan vinter 2020, 2021
respektive 2022. Ansökan ska vara inlämnad senast den 15 december 2017.
Borås Stad har sedan tidigare arrangerat SM-veckan sommar 2014 och 2017.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Syftet med SM-veckan är att öka intresset för svensk idrott och dess olika
grenar. Genom att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt evenemang
visas bredden upp inom svensk idrott. SM-veckans ambition är att vara en
idrottslig folkfest för alla.
Vinterveckan fokuserar på vinteridrotter, motor- samt inomhussporter, kravet
på alpin anläggning finns inte. Efter kontakter med svenska skidförbundet är
vår bedömning att vi klarar av förbundets krav för att arrangera
längdskidtävlingar i Borås.
Beslutsunderlag
1. Utskick från Riksidrottsförbundet om ansökningsprocessen, 2017-10-06
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har sökt samverkan med Ulricehamns
kommun i samband med förberedelserna för ansökan. Ulricehamn har valt att
tacka nej beroende på att de vill fokusera på världscupen i skidor.
Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME samverkar kring upplägg och
projektskapet under SM-veckan. Samtidigt ställer det krav på att övriga berörda
nämnder och kommunala bolag känner en stor delaktighet i arrangemanget, då
det är Borås Stad som är avsändare.
Ekonomiska förutsättningar
Värdstaden ska avsätta ca fem miljoner kr för själva arrangemanget. I övrigt bör
vi göra investeringar, i första hand på Skidstadion, för max fem miljoner kr
under de närmaste tre åren. Investeringarna avser energieffektiv snötillverkning
och viss breddning av spår samt en upprustning av väg och parkering i
området. Investeringarna får ett bestående värde i utvecklingen av
skidanläggningen. Vi kommer också tillsammans med skidförbundet att
undersöka möjligheten till kompletterande platser för arrangemanget i Borås.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Riksidrottsförbundet
Adress: Box 11016, 100 61 Stockholm
Tel växel: 08-699 60 00 | Fax: 08-699 62 00
e-post: riksidrottsforbundet@rf.se | www.rf.se

389/17-69

2017-06-21
Till Sveriges kommuner

Välkommen att ansöka om arrangörskapet för SM-veckan vinter 2020, 2021 och 2022
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet (RF) i samarbete med Sveriges Television (SVT) som sändande
bolag samt berörda specialidrottsförbund (SF) och värdstaden.
SM-veckan genomförs varje år, vinter respektive sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SMveckan är öppen för RF:s medlemmar, 71 specialidrottsförbund (SF) vilka representerar upp emot 250 olika
idrotter (grenar). Under SM-veckan genomförs svenska seniormästerskap i olika idrotter under en veckas tid i en
och samma stad eller huvudort
Syftet med SM-veckan är att öka intresset för svensk idrott och dess olika grenar. Med SM-veckan vill vi också
öka intresse för de svenska mästerskapen. Genom att samla större och mindre idrotter i ett gemensamt
evenemang kan vi visa upp svensk idrotts bredd. SM-veckans ambition är att vara en idrottslig folkfest för alla.
SM-veckan 2017 vinter arrangerades i Söderhamn (vecka 5), sommarveckan 2017 arrangeras i Borås (vecka 2627). SM-veckan vinter 2018 arrangeras i Skellefteå (vecka 18) och SM-veckan sommar 2018 i
Helsingborg/Landskrona (vecka 27). SM-veckan vinter 2019 – arrangör ej utsedd och SM-veckan sommar 2019 I
Malmö.

Värdstad vinter 2020, 2021 och 2022
Vi söker en värdstad för SM-veckan vinter 2020, 2021 respektive 2022. Ange om er ansökan gäller för samtliga
åren eller om ni begränsar er ansökan till ett specifikt/specifika år. Nytt för denna ansökningsperiod är att ni kan
samverka gällande hela eller delar av värdskapet med närliggande kommun. Till exempel samverkar Helsingborg
och Landskrona om värdskapet för SM-veckan sommar 2018. Det finns också en möjlighet för en värdstad att i
samråd med Riksidrottsförbundet (RF) förlägga en eller flera idrotter(grenar) i regionen.
Vi vill dock förtydliga att man endast kan bli utvald att arrangera en av de aktuella SM-veckorna.
Som värdstad för SM-veckan har ni stora möjligheter men ni förväntas också ta ett stort ansvar. I vår manual för
SM-veckan kan ni läsa mera om vad det innebär att vara värdstad för en SM-vecka. Via denna länk hittar ni mer
information: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/
Manualen ger en bild av evenemangets omfattning och vilka krav som ställs på värdstaden. Det är dock viktigt
att beakta att detta är en produkt som är under ständig utveckling. Via denna länk hittar ni också en
presentation om SM-veckan med olika fakta från våra senast genomförda SM-veckor.
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Några viktiga utgångspunkter för er som värdstad är att ni har:


möjlighet att ta emot SM i längdskidåkning. Se Svenska Skidförbundets kravspecifikation (bilaga 1).
Därutöver ett antal vinteridrotter inklusive motorsporter och inomhusidrotter. Det ska finnas en lokal
förening som vill och klarar att arrangera SM, alternativt att specialidrottsförbundet (SF:et) har en egen
idé/lösning för genomförande. Det är dock viktigt att poängtera, att det är SF:et som ska göra en ansökan
om att få deltaga med aktuella SM-tävlingar till RF.



kluster av idrottsarenor som kan ta emot flera idrotter på en och samma plats för att göra evenemanget
tillgängligt för besökarna och underlätta för en bra och effektiv TV-produktion. Lägg med i er beskrivning
lämpliga publika, citynära platser i staden som ni ser kan omvandlas till tillfälliga tävlingsarenor i er ansökan
är det också viktigt att ni berättar hur ni kan integrera olika kringevenemang för att lyfta evenemanget SMveckan.



möjlighet att arrangera SM-veckan under tidsperiod v 2-5 eller v 12-13 beroende på planeringen av
längdskidåkningens världscup såväl 2020 som 2021 och 2022. Beslutet om vilken vecka som blir aktuell
åligger RF och SVT.



logikapacitet motsvarande 2000 bäddar under helgen, för idrotternas deltagare (aktiva, ledare och
funktionärer), login kan bestå av allt från hotell till så kallad ”hard floor” på skolor, i ett utbud som
samordnas med kranskommuner. Det är också angeläget att idrotterna så väl som
evenemangsorganisationen kan erbjudas logi utifrån en human prisbild. Det är givetvis en fördel om ni
redan i ansökningsfasen kan få hotellen att lämna en avsiktsförklaring om att priserna ska hållas nere.



ett väl fungerande och utbyggt stadsnät eller motsvarande som kan användas för SVT:s TV-produktion.

Ekonomiskt åtagande:


Värdstaden svarar för de kostnader som är kopplade till värdstadens åtaganden. Värdstaden bör ha en
avsatt budgetram för genomförandet på minst 5–7 miljoner kr exklusive arbetstid för personal/funktioner
som förutom projektledaren ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan. Rekrytering av lokal
projektledare ska godkännas av RF. I budgetramen ingår inte heller de anpassningar som varit
förutsättningar för SM-veckans placering i staden avseende tävlingsarenans SM-status för längdskidor enligt
bilaga 1.



De ekonomiska åtagandena ovan är en bedömning utifrån tidigare genomförda SM-veckor, men är starkt
beroende av värdstadens förutsättningar. Kostnadsramen innefattar främst att ställa arenor till förfogande,
arenaanpassningar, stöd och service till SVT, regional marknadsföring av SM-veckan, lokal city- och
venuebranding, möteskostnader.



1,5 miljoner kr av angiven budget ska avsättas för upphandling av tjänster från RF:s och SM-veckans
aktuella samarbetspartners gällande bland annat grafik- och resultatrapportering, evenemangsutvärdering
samt branding av tävlingsarenor.
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Vi behöver följande underlag från er som söker:


en beskrivning av ytor och arenor (utomhus och inomhus) som kan komma ifråga för SM-veckan, samt en
idéskiss på vilka idrotter som kan vara aktuella för SM-veckan hos er.



en kreativ idé hur SM-veckan kan bli en idrottslig folkfest där SM-tävlingarna kompletteras med andra
aktiviteter/festligheter som erbjuder fler målgrupper möjlighet att ta del av evenemanget.



en beskrivning av värdstadens kommunikations- och marknadsföringskanaler som kommer tas i anspråk för
att skapa intresse kring SM-veckan.



en kort beskrivning av några större evenemang staden arrangerat senaste tre åren.



beslut i kommunstyrelsen som bekräftar kommunens intresse att vara värdstad för SM-veckan utifrån
beskrivna förutsättningar.

Så här kommer ansökningarprocessen gå till:
 Brev skickas till samtliga kommuner 2017-06-21
 Sista ansökningsdag 2017-12-15. Ansökan skickas till:
riksidrottsforbundet@rf.se , märkt 389/17-69
 RF och SVT bearbetar inkomna ansökningar.
 Besked till samtliga som sökt senast 2018-01-31.
3 - 6 värdstäder går vidare till en slutbedömning.
 Besök av 3 - 6 utvalda städer sker under februari 2018.
 Beslut om värdstad för SM-veckan vinter 2020, 2021 och 2022 senast 2018-03-31.
 Avtal skrivs mellan RF och värdstad när beslutsprocessen är klar och de utlovade förutsättningarna är
bekräftade. RF förbehåller sig rätten att utse en reservstad.
För information om SM-veckan – välkommen till vår officiella webbplats – www.smveckan.se och SM-veckan på
Facebook.
För frågor – välkommen att kontakta undertecknad.
Varmt välkommen med er ansökan!
Med vänlig hälsning
RIKSIDROTTSFÖRBUNDET
Per Bergljung
Evenemangs- och sponsringsansvarig
per.bergljung@rf.se
08-699 62 17
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Bifogas:
1. Kravspecifikation för Skid-SM (längdskidåkning) – bilaga 1
Dokument via länk: http://www.rf.se/Arbetsrum/SM-veckanvinter/OmSM-veckan/Kriterierforvardstad/
2. Manual för SM-veckan
3. Presentation och fakta om SM-veckan (pp-presentation)
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Datum

Instans

2017-11-07

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00201
006

Sammanträdesdagar för Fritids- och folkhälsonämnden
2018
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att fastställa sammanträdestider för
2018 enligt förslag.
Sammanfattning
Förslag till sammanträdesdatum för Fritids- och folkhälsonämnden 2018.
Hänsyn har tagits till föreslagen sammanträdesplan för Kommunstyrelsen och
Kommunfullmäktige.
Datum
Torsdag 11/1
Fredag 19/1
Måndag 5/2
Onsdag 21/2
Fredag 23/3
Onsdag 4/4
Torsdag 3/5
Tisdag 15/5
Måndag 11/6
Tisdag 19/6
Fredag 17/8
Måndag 27/8
Måndag 10/9
Måndag 24/9
Torsdag 25/10
Måndag 5/11
Torsdag 29/11
Måndag 10/12

Tid
15:00 – 18:00
14:00
16:30 – 19:00
15:00
08:00 – 11:00
14:00
08:00 – 11:00
14:00
14:00 – 17:00
14:00
08:00 – 11:00
15:00
09:00 – 12:00
15:00
09:00 – 12:00
15:00
09:00 – 12:00
14:00 (lunch 12:00)

Presidium/Nämnd
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde
Presidiemöte
Nämndsammanträde

Gruppmöte
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
13:00 – 14:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
14:00 – 15:00
13:00 – 14:00

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Idag Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Datum

Instans

20171027

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00184
001

Yttrande över Borås Stads Kommunikationspolicy
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka förslaget till en reviderad
Kommunikationspolicy samt skickar yttrandet till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen är inget undantag från Borås Stads ambition
att vara en öppen och tydlig organisation som ska genomsyrar alla
verksamheter. I alla våra kontakter med medborgarna har vi ett ansvar att
kommunicera genomtänkt, transparant och sakligt korrekt, vilket också
förväntas av oss. Den som har det yttersta ansvaret för en verksamhet har
också ansvar för kommunikationen.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen i likhet med alla i Borås Stads organisation
önskar delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins
kärnfrågor, vår kommunikation ska präglas av öppenhet och tydlighet.
Vår förvaltning har en mycket utåtriktad verksamhet och möter dagligen
besökare i alla våra enheter. Nyheter sprids med vindens hastighet och det
gäller att vara på tå och snabbt svara upp med korrekt information, något som
förväntas i dagens samhälle. Därutöver finns också en önskan om att större
delaktighet och medskapande i många av våra frågor.
Alla medarbetare har en central roll i kommunikationen, det är därför av
yttersta vikt att de är välinformerade och kunniga. För att ge korrekt
information måste medarbetarna få bra och tillförlitliga uppgifter.
Den som har huvudansvaret för en verksamhet har också ansvar för att förse
andra med rätt information, det finns ett stort stöd att hämta i Handboken i
kommunikation.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Beslutsunderlag
1. Kommunikationspolicy, 2017-10-17
2. Remiss missiv, 2017-10-17
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Kommunikationspolicy
Denna kommunikationspolicy gäller för Borås Stads förvaltningar och bolag.
Borås Stad är en öppen organisation som arbetar på uppdrag av kommuninvånarna.
Vår kommunikationspolicy tydliggör hur kommunikation ska användas för att nå de mål som
Kommunfullmäktige och andra politiska organ beslutar.
God kommunikation skapar kunskap och delaktighet hos Borås Stads invånare och med dem
som verkar i kommunen, och är avgörande för att alla ska kunna utöva inflytande, ta tillvara sina
rättigheter och fullgöra sina skyldigheter. God kommunikation gör kommunens mål och beslut
tydliga och förankrar dem hos invånarna. Den skapar förutsättningar för dialog, och är därmed
en kärnfråga för demokratin.
Vår information ska vara korrekt, ärlig och snabb. Den ska präglas av öppenhet och tydlighet och
vara anpassad efter den aktuella målgruppens förutsättningar.
I vår strävan efter en bred kommunikation ska vi göra vårt bästa för att möta målgrupperna på de
arenor där de befinner sig – såväl fysiska som digitala.
Kommunikationen ska stärka medarbetarnas kunskap och delaktighet. Kommunens medarbetare
har ett eget ansvar för att söka och ta till sig information av betydelse för det egna arbetet och för
kommunens verksamhet. Chefer i organisationen har ett särskilt ansvar för att tillhandahålla
kunskap och skapa förutsättningar för dialog och kommunikation. Välinformerade och kunniga
medarbetare i möten med kommuninvånarna är utomordentligt viktiga för Borås Stads
kommunikation.
Även kommunikation i form av marknadsföring från kommunen och dess bolag ska ske i
kommunikationspolicyns anda.
Den som har ansvar för en verksamhet ansvarar även för kommunikationen.
I Handbok i kommunikation beskrivs hur vi ska använda kommunikationen för att kunna leva
upp till vad som styrs av denna kommunikationspolicy.
Kommunstyrelsen har ansvaret för att följa upp hur kommunikationspolicyn efterlevs.

13 oktober 2017
Till alla nämnder och bolag

Borås Stads kommunikationspolicy löper ut vid årsskiftet 2017/2018, enligt
Kommunfullmäktiges beslut om löpande revidering av styrdokumenten.
Den här uppdaterade kommunikationspolicyn bygger liksom den nuvarande på
synen att Borås Stad är en öppen organisation och att vår kommunikation ska präglas
av öppenhet och tydlighet. Även i denna nya version framgår att den som har ansvar
för en verksamhet också har ansvar för kommunikationen.
Dock har policyn anpassats till en förändrad syn på kommunikation i samhället som
framförallt handlar om ökade krav och önskemål på delaktighet och medskapande
bland invånare, brukare, medarbetare och andra. Borås Stad som organisation önskar
delaktighet från sina målgrupper eftersom det är en av demokratins kärnfrågor. Våra
målgrupper förväntar sig också att ha möjlighet till att vara delaktiga i många av
kommunens frågor. Därför har vi bland annat lagt till en formulering om att vi ska
göra vårt bästa för att möta våra målgrupper på de arenor där de själva befinner sig,
fysiska såväl som digitala.
Denna version av kommunikationspolicyn trycker också mer på medarbetarens
centrala roll i kommunikationen. Medarbetarna är de som möter våra målgrupper
personligen och att de är välinformerade och kunniga är mycket viktigt.
Kommunikationspolicyn är inriktad på att ange det förhållningssätt vi ska ha i vår
kommunikation med omvärlden och internt i organisationen. Den innehåller de
värdeord som anger vår attityd till kommunikationen och ger på så vis stöd för att
agera i olika situationer.
Allt vad praktiska råd och anvisningar finns i Handbok i kommunikation som finns
såväl i tryckt form som på intranätet. Där finns rubriker som krisinformation,
kontakter med massmedia, marknadsföring, intern information, webb, sociala medier,
grafisk profil etc.
Förslaget till kommunikationspolicy överlämnas med detta brev till alla nämnder och
bolag för remissyttrande. Yttrande ska vara Kommunstyrelsen till handa senast den 8
december 2017.

Enligt uppdrag

Marie Ingvarsson
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Yttrande över samråd för detaljplan för del av
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner yttrandet över Detaljplan för
Svensgärde, Kyllared 1:90, Borås Stad och skickar över det till
Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Förvaltningen ställer sig positiv till planen att bygga ett LSS-boende i området.
Det finns behov av att platser i LSS-boende i Sörmarken och Svensgärde. I
området finns tidigare ingen samhällsservice då både förskolor och skolor ligger
på andra sidan riksväg 40. Genom att man bygger där skapas bostäder och
arbetsplatser, vilket ger förutsättningar för att fler rör sig i området under större
delen av dygnet.
I områdets närhet finns friluftsområdet Kransmossen med ett stort utbud av
spår och leder.
Ärendet i sin helhet
Planens syfte är att i samband med förtätning införliva möjligheten att skapa
bostäder i form av ett LSS-boende på en del av ett område, tidigare planlagt för
natur. Planen möjliggör 6-8 lägenheter som ryms inom beteckningen BD,
bostäder och vård.
Lagen om Stöd och Service (LSS) upprätthålls av kommun med syftet att ge
människor med funktionsnedsättning stöd för att kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt. Föreslagen bebyggelse bör utformas inom ramarna för särskild
service för vuxna och annan anpassad bostad.
Nämnden ställer sig positiv till planen att bygga ett LSS-boende i området.
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Det finns behov av att platser i LSS-boende i området Sörmarken och
Svensgärde. I området finns tidigare ingen samhällsservice då både förskolor
och skolor ligger på andra sidan riksväg 40. Genom att man bygger där skapas
bostäder och arbetsplatser, vilket ger förutsättningar för att fler rör sig i
området under större delen av dygnet.
I områdets närhet finns friluftsområdet Kransmossen med ett stort utbud av
spår och leder.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden
Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAMRÅD
Delegationsbeslut
2017-09-28 §227 BN2017-1107

Inbjudan till samråd för detaljplan för del av Svensgärde,
Kyllared 1:90, Borås Stad.
Välkommen att lämna synpunkter i nedanstående planärende. Planens syfte är att tillskapa LSSboende på en del av ett område, tidigare planlagt för natur. Området ligger utmed Färgargatan i
stadsdelen Svensgärde, söder om Riksväg 40. Planområdets storlek är ca 4300 m² och ägs av Borås
Stad. Omkringliggande fastigheter är av privat ägo. Gällande detaljplan P1087 från 2005 anger
användningsbestämmelser allmän platsmark och naturområde.
Planen överensstämmer med gällande översiktsplan och är förenlig med 3, 4 och 5 kap i miljöbalken
och bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan.
Samrådstiden pågår den 18 oktober – den 22
november.
Inbjudna att lämna synpunkter är sakägare,
kommunala remissinstanser och andra som har
ett väsentligt intresse i frågan. Fastighetsägare
ombeds informera eventuella hyresgäster om
innehållet i detta brev. Den som inte yttrat sig
skriftligt senast granskningsskedet kan förlora
rätten att överklaga.
Samrådsmöte
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Stadshuset
på Kungsgatan 55, den 1 november kl. 16-19 i
form av öppet hus. På mötet kommer
representanter från kommunen att berätta om
förslaget samt svara på frågor.
Ta del av handlingarna
Planhandlingarna finns tillgängliga på vår hemsida: www.boras.se/detaljplan.
Detaljplanen finns anslagen i Stadshuset 6:e vån, Kungsgatan 55, Borås. Ring gärna innan besök så att
ansvarig handläggare kan ta emot.
Synpunkter till
Skicka dina synpunkter/remissvar senast den 22 november via e-post till detaljplanering@boras.se.
Ange planens diarienummer BN2017-1107 samt din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn.
Yttrandet önskas som digitalt textformat för att underlätta vår sammanställning av inkomna
synpunkter. Synpunkten ska även innehålla namn och adress. Det går även att skicka synpunkter med
brev till Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
För mer information:
Planarkitekt: Afshin Ghafoori, tfn: 033-35 85 34, e-post: afshin.ghafoori@boras.se
Plan- och bygglovchef: Michaela Kleman, tfn: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se
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Deltagande i konferens ”Hur kan vi arbeta för fullföljda
studier” den 8 februari 2018 i Göteborg
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås utse ….. representanter från nämnden
som deltagare i konferensen ”Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” i
Göteborg den 8 februari 2018.
Sammanfattning
Västra Götalandsregionen har tagit beslut i regionfullmäktige om en
kraftsamling för fullföljda studier. Därför bjuder man årligen in till en konferens
i februari runt temat fullföljda studier.
Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring,
lära av hur andra har arbetat och inspireras till att tillsammans driva förändring.
Liksom tidigare år är det ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.
Bakgrund
Den 8 februari nästa år har folkhälsokommittén sin årliga folkhälsokonferens.
Temat för konferensen är Verktyg för komplexa utmaningar – Hur kan vi
arbeta för fullföljda studier? Dagen vänder sig till politiker och tjänstepersoner
regionalt och lokalt som kan påverka verksamheter för barn och unga till
exempel verksamhetschefer, samordnare, processledare, strateger,
utvecklingsledare, idéburna med flera.
Ärendet i sin helhet
Västra Götalandsregionen har tagit beslut i regionfullmäktige om en
kraftsamling för fullföljda studier. Därför bjuder man årligen in till en konferens
i februari runt temat fullföljda studier.
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Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring,
lära av hur andra har arbetat och inspireras till att tillsammans driva förändring.
Liksom tidigare år är det ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier.
Barn och ungas framtid är en välfärdsfråga som berör många olika
verksamheter såväl regionalt som lokalt.
Målgrupp är politiker i region och kommuner samt tjänstemän inom de
verksamheter som berörs av temat.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till konferensen, 2017-10-20
Konsekvenser
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Boka dagen!
Folkhälsokommitténs konferens
8 februari 2018

Verktyg för komplexa utmaningar
– Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?
Även de enklaste verktygen kan ge människor förutsättningar att göra storslagna saker. Med
det i bakhuvudet bjuder folkhälsokommittén in till 2018 års heldagskonferens på temat
verktyg för fullföljda studier.
Dagen syftar till att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring, lära av hur andra har
arbetat och inspireras till att tillsammans driva förändring. Liksom tidigare år har vi ett brett
perspektiv på utmaningen fullföljda studier. Barn och ungas framtid är en välfärdsfråga som
berör många olika verksamheter såväl regionalt som lokalt.
 Torsdag 8 februari 2018
 Klockan 09:30-16:00
 Hotell Scandic Crown, Göteborg
Dagen vänder sig till politiker och tjänstepersoner regionalt och lokalt som kan påverka
verksamheter för barn och unga till exempel verksamhetschefer, samordnare, processledare,
strateger, utvecklingsledare, idéburna med flera.
För mer information samt möjlighet att anmäla intresse att presentera eget arbete under
konferensen se http://www.vgregion.se/folkhalsokonferens2018. Där kommer även program
samt anmälningsmöjlighet att publiceras under början av december.

Välkommen!
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Deltagande i spridningskonferensen ”Jämlik hälsa –
om hur vi tillsammans förbättrat livskvalitén för
personer med funktionsnedsättning” den 8 februari
2018 i Borås
Förslag till beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås utse ….. representanter från nämnden
som deltagare i spridningskonferensen ”Jämlik hälsa – om hur vi tillsammans
förbättrat livskvalitén för personer med funktionsnedsättning” den 8 februari
2018 i Borås.
Sammanfattning
Spridningskonferensen kommer att handla om hur vi tillsammans i Borås satsat
på målgruppen personer med funktionsnedsättning under de senaste åren.
Utgångspunkten är projektet Jämlik hälsa i Sjuhäradshallens Parasportcenter,
men vi har även bjudit in Träffpunkt Simonsland, Hestra IF, IF Elfsborg,
högskolan, SISU med flera.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.
Bakgrund
Jämlik Hälsa är ett projekt som stöttats av Arvsfonden och vänt sig till
målgruppen personer med funktionsnedsättning. Arbetet har utgått från
Sjuhäradshallen/Parasportcenter i samverkan med Sociala
omsorgsförvaltningen och föreningslivet. Projektet har haft utbildning av
hälsocoacher, coachande ledarskap och idrottsskola anpassad till målgruppen,
gruppaktiviteter med instruktörer, aktivitetsdagar i samverkan med
föreningslivet med mera. Det treåriga projektet har beviljats medel till och med
februari 2018. Att sprida information är en viktig del i projekt som beviljats
arvsfondsmedel.
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Ärendet i sin helhet
Dagen kommer att handla om hur vi tillsammans i Borås satsat på målgruppen
personer med funktionsnedsättning under de senaste åren. Utgångspunkten är
projektet Jämlik hälsa i Sjuhäradshallens Parasportcenter, men vi har även
bjudit in Träffpunkt Simonsland, Hestra IF, IF Elfsborg, högskolan, SISU med
flera. Konferensen är en heldag och hålls i Textile Fashion Center.
Målgrupp är politiker i region och kommuner samt tjänstemän inom de
verksamheter som berörs av temat.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till spridningskonferensen, 2017-10-20
Konsekvenser
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

SAVE THE DATE!

Borås Stad, 2015 års pristagare för Access City Award,
bjuder in dig till en dag som gör skillnad!

Jämlik Hälsa
Om hur vi tillsammans förbättrat livskvalitén för
personer med funktionsnedsättningar.
Under dagen kommer vi att berätta om hur vi tillsammans
med föreningslivet och Arvsfonden förbättrat villkoren för
personer med funktionsnedsättningar.
Vi är många aktörer som tillsammans har skapat en
trygg social plats för målgruppen i Sjuhäradshallens
Parasportcenter. En mötesplats som ger utrymme för fysiska
aktiviteter, studiecirklar samt samvaro. Där vi genom
coaching och idrottsskola skapar bättre förutsättningar
till ett bättre och hälsosammare liv.

Välkommen den 8 februari 2018
till Textile Fashion Center i Borås
Program kommer i november

SAVE THE DATE!

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2017-11-14
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-08-17 § 144 avseende
Inriktningsbeslut samordnad varudistribution (2017-00176 059).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-21 § 162 avseende avsägelse av
förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2017-00159 102).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2017-09-18 avseende Kraftsamling för en hållbar
stadsdel – Sjöbo (2017-00152 808).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-02 § 470 avseende Regler för
säkerhetsskyddsarbetet i Borås Stad (2017-00189 167).
5. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-19 avseende Öppnande av
förstudiekonto för Bodavallen (2017-00142 821).
6. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-09-19 avseende Öppnande av
förstudiekonto för Sjöbovallen (2017-00142 821).
7. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende Justerad
anslagsframställan för ombyggnation av Daltorpskolans g:a gymnastiksal, Stora Tvärgränd 1,
kv Vallmon (2017-00010 282).
8. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende
Projekteringsframställan för tillbyggnation av Skatehallen, Armbågavägen 12, Ålgården 6
(2016-00037 821).
9. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2017-10-24 avseende Fastigheten
Hässlehus 9, Våglängdsgatan 5, förhyrning av lokal för kommunal verksamhet (2017-00199
282).
10. Fritids- och folkhälsonämnden/Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av
Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden och Borås Stad (2017-00185 012).
11. Fritids- och folkhälsonämnden/Länsstyrelsen Västra Götalands län: Anmälan av Avtal
gällande deluppdrag i projektet En kommun fri från våld (2017-00146 761).
12. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådets protokoll 2017-09-21 (2017-00130 103).

13. Fritids- och folkhälsonämnden/Explizit Public Service AB: Anmälan av Undertecknat
huvudavtal 2017-10-16 avseende uppgradering av boknings- och bidragssystem (2017-00157
050).
14. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Trygghetsmätning vår/sommar 2017 (201700181 701).
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för multiaktivitetsyta 1
på Bodavallen (2017-00190 829).
16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för multiaktivitetsyta 2
på Bodavallen (2017-00190 829).
17. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av ansökan till Boverket för aktivitetsyta i
Fjärdingsparken i Borås (2017-00190 829).
18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning och budgetprognos för
Fritids- och folkhälsonämnden, september 2017 (2017-00053 041).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2017-11-14
1. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för Norrmalm,
Norrmalm 1:1 m.fl., Ynglingagatan, Borås Stad (2017-00179 214).
2. Folkhälsoenheten: Fritids- och folkhälsonämndens yttrande över detaljplan för del av
Hässleholmen, Hässlehus 3 m.fl. (Våglängdsgatan 151), Borås Stad (2017-00197 214).
3. Föreningsenheten: Beslut om ändring av bidragsbelopp till Svenska kyrkan/Gustav Adolfs
Ungdomsgård (2017-00175 808).
4. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grund- och lokalbidrag för KFUM/K:s
Scoutkår (SC103).
5. Föreningsenheten: Yttrande över e-petition avseende Instiftande av Hederspris till den person
eller förening som gjorts störst insatser för att motverka rasism och våld inom kommunen
(2015-00354 109).
6. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om föreningsbidrag för ensamkommande barn
till Västra Götalands Godemansförening (2015-00141 805).
7. Föreningsenheten: Svar på skrivelse från Norrby IF om mer resurser till fotboll för
ensamkommande flyktingbarn (2015-00044 805).
8. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om bidrag till PRO Tullen-Byttorp för inköp
av dator (2017-00174 805).
9. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för att anläggande av nytt
elljusspår på 1500 meter i Aplared; Aplareds IF (2017-00151 805).
10. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för att arrangera Borås
Spelkonvent på Bäckängsgymnasiet 3-5 november 2017; Föreningen Armagedon (2017-00172
805).
11. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för King of The Ring 24-26
november 2017; BK Rebell (2017-00171 805).
12. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för Höstkonferens Sveriges
Föreningar 14-15 oktober 2017; Föreningsrådet i Borås (2017-00162 805).
13. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag för utökning av
kapaciteten för snötillverkning; Hestra IF (2017-00164 805).
14. Föreningsenheten: Beslut om avslag på ansökan om grundbidrag till Aplareds IF (ID154).

15. Föreningsenheten: Utbetalningslista över föreningsbidrag 2017-10-19.

