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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess
former, ett målmedvetet jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet.
Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat storstilade arrangemang och
tävlingar på nationell och internationell nivå. Sommaren 2019 var ungdomar, ledare, anhöriga och
funktionärer från 48 länder representerade i Borås. Junior EM i friidrott avgjordes på anrika Ryavallen.
Borås fick betyget 9 på en tiogradig skala av det europeiska friidrottsförbundet, vilket får betecknas som
ett succéarrangemang. IK Ymer var huvudaktör för tävlingarna i nära samverkan med Borås Stad och
Svenska Friidrottsförbundet. Många duktiga volontärer hjälpte till och möjliggjorde arrangemanget. Till
Ryavallen kom 13 686 besökare, varav 7 862 köpte biljetter. Tävlingarna resulterade i 17
mästerskapsrekord och 183 personliga rekord.
I Borås är vi lyckligt lottade med ett engagerat och rikt föreningsliv. Stora idrottsevenemang är
hårdvaluta för landets städer och kommuner. Allt fler konkurrerar om stora evenemang och Borås står
sig bra i den konkurrensen.
Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt utvecklingsarbete har startat med
Norrbyhuset som ett bra föredöme. Målsättningen är att mötesplatserna på Hässleholmen, Sjöbo, Hulta
och Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i
arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en positiv utveckling av
närområdet. Överenskommelsen kommer att vara en del i detta arbete och syftar till att ta vara på alla
goda krafter som finns inom de idéburna organisationerna för att utveckla den gemensamma välfärden i
kommunen.
En omfattande bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts och ett nytt förslag till mer jämlikt
och sammansatt stöd är nu ute på remiss. Målsättningen är att det nya stödet ska börja gälla från
årsskiftet 2020. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", fortsätter genom många olika aktiviteter,
bland annat så mäter vi fördelningen av det ekonomiska stödet och tillgången till halltider ser ut mellan
flickor och pojkar samt hur representationen i styrelser fungerar i praktiken. Tillsammans med Västra
Götalands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna gör vi en satsning på kvinnliga funktionärer och
ledare samt en satsning på flickor och kvinnor som är inom elitidrotten i sina respektive idrotter.
Borås Stad är certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker stadens identitet.
Vi arbetar med säkerhet och trygghet i ett vidare perspektiv, än det som är lagstadgat. Det innebär att
staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande, trygghetsskapande och
brottsförebyggande insatser. Det strategiska arbetet, samverkan inom Borås Stads olika nämnder, Polis
samt Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, sker under paraplyet en Säker och Trygg kommun.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor med mötesplatserna, områdesnätverken och de lokala
nätverken för barn och unga som bas. En stor del av det förebyggande folkhälsoarbetet bland barn och
unga samt trygghets- och brottsförebyggande arbete har sin utgångspunkt från Fritids- och
folkhälsonämnden, då resurserna är samlade inom förvaltningen.
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2 Omvärldsanalys

Agenda 2030 som antogs av FN 2015 har 17 mål för hållbar utveckling. De syftar till att utrota
fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och jämlika
livsvillkor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser. De globala målen är
integrerade med varandra och odelbara vilket betyder att de påverkar varandra och inte kan ses som 17
enskilda mål. Genom stöd i Agenda 2030 har vi goda möjligheter att arbeta vidare mot ett socialt
hållbart Borås, där målområdena 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11 och 16 är vägledande och Vision 2025 ett lokalt
styrdokument att utgå ifrån. Fritids- och folkhälsonämndens uppdrag är att ta ansvar för det
övergripande folkhälsoarbetet genom att följa utvecklingen och föreslå åtgärder som främjar en jämlik,
jämställd och god hälsa.
Det finns väl belagt i forskning att ju mer jämlikt ett samhälle är när det gäller ekonomiska
förutsättningar, utbildning, möjligheter till sjukvård, bra bostäder med mera, desto bättre mår
människorna. Både de som har det allra sämst och allra bäst, mår bättre i ett samhälle med små
skillnader i livsvillkor. Utmaningen Borås står inför är de hälsoskillnader som finns mellan olika
befolkningsgrupper och att dessa skillnader ökar. Genom att mäta förändringar i hälsa mellan kön,
geografiska områden och i olika åldersgrupper har vi möjligheter att planera insatser som förbättrar
boråsarnas livsvillkor.
Under 2019 påbörjades arbetet för ett Socialt hållbart Borås. Arbetet leds av Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden i bred samverkan med åtta andra nämnder. Arbetet kommer inledningsvis
att fokusera på familjecentrerat arbete, att stärka det kommunala aktivitetsansvaret (16-19 år) och
tydligare styrning, ledning och samordning för det förebyggande och främjande arbetet. Fritids- och
folkhälsonämnden medverkar i arbetet med kunskaper om analys, sociala bestämningsfaktorer för hälsa
och befolkningens livsvillkor.
Mot bakgrund av ovanstående kan Fritids- och folkhälsonämnden, genom sitt ansvarsområde, skapa
förutsättningar för ett jämlikt samhälle genom bland annat; ett rörligt och tillgängligt friluftsliv, en
öppen ungdomsverksamhet för alla barn- och ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala
och tillgängliga arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva och jämställda,
att tillsammans med Grundskolan lyckas med simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta
tillitsbaserat med vårt civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst tillsammans
med föreningar för att utveckla evenemangsstaden Borås.
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3 Kommunfullmäktiges indikatorer och
nämndens indikatorer och uppdrag
3.1 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.
Utfall 2018

Målvärde
2019

Simkunnighet

84%

Utveckling av idrottsskolan

26%

Verksamhetens indikatorer

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

90%

91%

92%

30%

32%

40%

Simkunnighet

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

Utveckling av idrottsskolan

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

3.2 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer
Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

Utfall 2018

Målvärde
2019

Utfall T1
2019

Målvärde
2020

Målvärde
2025

7,6

6,8

8

6,8

5

13,1

14

13,6

13

12

42

50

Andel anställda som nyttjar
Borås Stads
friskvårdsbidrag, %
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Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

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

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.

Så nås målet för indikatorn
Målvärdet för andelen timavlönade är 14 årsarbetare under 2019. Förvaltningen använder kontinuerligt
timavlönade vid behov i verksamheter där det inte går att ersätta med ordinarie medarbetare på grund
av verksamhets- och arbetsmiljöskäl. Om en längre vakans uppstår i verksamheten ska alltid andra
anställningsformer tillämpas och en prövning av behov sker alltid innan beslut tas att ta in en
timavlönad.

Andel anställda som nyttjar Borås Stads friskvårdsbidrag, %

Så nås målet för indikatorn
I det systematiska arbetsmiljöarbetet uppmuntras medarbetarna på APT (arbetsplatsträffar), vid
medarbetarsamtal och i andra sammanhang, att ta ansvar för sin egen hälsa samt får information om
friskvårdsbidraget och hur det kan nyttjas. Merkraft och lokala hälsoinspiratörer är självklara aktörer för
att ge tips på hur friskvårdsbidraget kan nyttjas samt en resurs för att öka användandet av
friskvårdsbidraget.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Fritidsramen
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

57 061

62 119

61 719

61 584

-261 427

-271 069

-274 624

-270 454

0

-360

-360

-1 050

Nettokostnader

-204 366

-209 310

-213 265

-209 920

Kommunbidrag

194 650

209 310

209 310

209 920

-9 716

0

-3 955

0

1 733

343

343

343

-31 834

-20 700

-20 700

-17 030

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

Prognos 2019 per juli månad. Beräknad bokslutsjusteirng är 4 000 tkr för våra båda sociala
investeringsprojekt. Med hänsyn till detta blir prognosen per juli +45 tkr.
Nettoinvesteringar budget 2020 totalt 17 030 tkr. Investeringar årliga anslag 7 530 tkr och investeringar
som löper under flera år 9 500 tkr.

4.3 Nämndens uppgift
Fritids- och folkhälsonämnden har till huvuduppgift, att ansvara för kommunens övergripande
folkhälsoarbete samt att främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och
organisationers behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.
Nämnden har också speciella arbetsuppgifter, som;
- att utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå åtgärder som
främjar en jämlik, jämställd och god hälsa,
- att handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser, inklusive
Simonsland,
- att ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt utveckling av
folkhälsoarbetet,
- att ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren, samt ansvara
för kommunens koloniverksamhet
- att samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom nämndens område
och stimulera det arbete som de bedriver,
- att ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av kommunens
anläggningar och lokaler för idrotts- och fritidsverksamhet,
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2020
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- att i den mån Kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social
donationsfond Borås Samfond III.
I arbetet med ett socialt hållbart Borås kommer Fritids- och folkhälsonämnden att spela en viktig roll
tillsammans med Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden som ansvarar för samordningen av arbetet.

4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Inriktningen för arbetet med lokalt inflytande 2020 ska gå i linje med stadens satsning på social
hållbarhet. Målsättningen är samverkan på området ska bidra till ökad jämställdhet och tillgänglighet
samt att riktade insatser bidrar till en mer jämlik hälsa. Verksamheten har en tydlig inriktning av
medborgarfokus. Lokala förutsättningar och behov ska styra de geografiska insatser som genomförs per
område. Insatsernas omfattning och dess förväntade effekt ska bedömas utifrån ett gemensamt
sammanhang och ett långsiktigt perspektiv.
Inom området lokalt inflytande är 20 grupperingar verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen
10-16 år, sju områdesnätverk samt fyra ortsråd. I de olika grupperingarna samverkar flera förvaltningar
tillsammans med polis, region, bostadsbolag samt de idéburna organisationerna med flera.
Grupperingarna nätverkar enligt geografiska indelningar för att möta de lokala behov som finns
respektive område.
Lokalt inflytande ska fortsatt verka för en ”tillitsbaserad budget”, där de lokala kontaktpersonerna inom
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för sin tilldelade budget. Gemensamma ”prioriterande
insatser” ska ske i nära samverkan med förvaltningens övriga arbete.
Projektmedel har beviljats av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket har kompletterat
Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden”. Detta omfattar totalt ca 1,2
miljoner kronor (avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden i lokala
utvecklingsfrågor som de förespråkar), vilket genererar en dubbel omfattning gentemot nuvarande
resurser. Fritids- och folkhälsonämnden finansierar halva kostnaden inom befintlig budget,
motsvarande ca 50 % av en heltidstjänst. Satsningen har syftat till att stärka landsbygdsutvecklingen och
ta tillvara på den ideella kraft som finns i civilsamhället.
Under 2018-2019 har ortsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag
där de själva får ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor (10% av tjänst samt
administrativa tillägg). Två av fyra ortsråd har arbetat på detta sätt medan de övriga två har fått
motsvarande stöd från förvaltningen. Målsättningen är att detta arbete ska kunna utvecklas vidare efter
projekttiden. En förutsättning för detta är en hållbar finansiering av arbetet, vilket inte inryms inom
Fritids- och folkhälsonämndens nuvarande budget. Detta skulle bidra till att kunna möta upp
civilsamhällets önskemål om samordning och dialog mellan kommun och föreningsliv/företag, vilket
även stärker områdenas utveckling.
Önskemål om en eventuell förlängning/fortsatt ekonomiskt stöd efter projektets slut har framförts
muntligt från samtliga fyra områden.
En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna
får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att
Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. Ska vi klara vårt
uppdrag så är en "stark" bemanning en förutsättning, där välutbildad personal förstår och har insikt i de
speciella utmaningar platserna har. Idag samverkar vi med Arbetslivsnämnden kring personal med
arbetsmarknadsåtgärder, vilket i sig är bra, men det går inte att bygga en Mötesplats med enbart
korttidsanställd personal utan kontinuitet. Av den anledningen kommer nämnden att äska om en 1,0
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årsarbetare till varje Mötesplats (5 st) under de kommande fem åren, start 2020 med 1,0 årsarbetare.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
I budget 2018 och 2019 tilldelades Kulturnämnden extra budgetmedel för ”Mötesplats Hässleholmen”
(1 500 tkr+ 600 tkr) för ökade hyreskostnader. Hyreskostnaderna har fördelats mellan fyra
verksamhetsområden, Mötesplats, Fritidsgård, Kulturskola och Bibliotek. En fördelning av lokalyta har
meddelats Lokalförsörjningsförvaltningen. Denna fördelning innebär ökade hyreskostnader för de
verksamheter som ligger under Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. Totalt ska 820 tkr
ramjusteras mellan de båda nämnderna i budget 2020. I materialet så är denna justering
medräknad.
En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts i Fritids- och folkhälsonämnden, där Mötesplatserna
får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Vår bedömning är att
Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de finns. Av den
anledningen kommer nämnden att äska om 600 tkr, motsvarande 1,0 årsarbetare, till varje
Mötesplats (5 st) under de kommande fem åren. Start 2020 med 1,0 årsarbetare.
Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket
innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter
avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt
evenemang. Borås Stad behöver avsätta 5 000 tkr i driftbudgeten för att säkerställa
genomförandet.
Investeringarna på Borås Arena, benämnt 2.0, kommer att innebära högre hyreskostnader för Fritidsoch folkhälsonämnden. Arbetet med ombyggnationer och renoveringsarbeten har startat och planeras
vara färdiga till säsongsstarten 2020. Vissa åtgärder kommer att direktavskrivas, vilket innebär en högre
belastning på nämndens driftbudget. När detta klarnar och i takt med de åtgärder som genomförs, så
kommer nämnden att återkomma till Kommunstyrelsen om en redovisning av de kommande
hyreskostnaderna.
Projektmedel har beviljats av Leader Sjuhärad/Jordbruksverket 2018-2019, vilket har kompletterat
Fritids- och folkhälsonämndens befintliga uppdrag ”Stöd till Ortsråden”. Under 2018-2019 har
ortsråden erbjudits att teckna separata avtal gällande anställning och med uppdrag där de själva får
ansvar att driva delar av arbetet med lokala utvecklingsfrågor (10% av tjänst samt administrativa tillägg).
Två av fyra ortsråd har arbetat på detta sätt medan de övriga två har fått motsvarande stöd från
förvaltningen. Målsättningen är att detta arbete ska kunna utvecklas vidare efter projekttiden. En
förutsättning för detta är en hållbar finansiering av arbetet, vilket inte inryms inom Fritids- och
folkhälsonämndens nuvarande budget. Detta skulle bidra till att kunna möta upp civilsamhällets
önskemål om samordning och dialog mellan kommun och föreningsliv/företag, vilket även stärker
områdenas utveckling. Önskemål om en eventuell förlängning/fortsatt ekonomiskt stöd efter projektets
slut har framförts muntligt från samtliga fyra områden. Extra medel på 400 tkr behövs för att
tillgodose de fyra "ortsråden" och permanenta stödet.
Kapitalkostnaderna ökar med 3 100 tkr mellan 2019 till 2020, av dessa begär vi kompensation för
motsvarande 500 tkr som avser satsningen på junior EM i friidrott. Övriga kapitalkostnader är
medräknade i driftsbudgeten för 2020. Om kompensationen beviljas läggs summan i vår buffert, som i
så fall ökar från 1 050 tkr till 1 550 tkr och motsvarar då ca 0,75% av fritidsramens nettobudget.
Ambitionen är att avsätta 1% av budgetramen, enligt gällande beslut i Kommunfullmäktige. För år 2020
klarar vi inte detta fullt ut på grund av beslutade effektivitetskrav som påverkar en redan ansträngd
budgetram för respektive verksamhet.
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Summa 6 500 tkr är ambitionshöjningar samt konsekvenser av redan fattade beslut;
- 5 000 tkr för genomförandet av SM-veckan vinter 2021
- 600 tkr 1,0 årsarbetare till Mötesplatserna
- 500 tkr som kompensation för ökade kapitalkostnader
- 400 tkr stöd till ortsråden
Det är en stram budget för verksamhetsåret 2020. Samtliga enheter kommer att behöva anpassa sin
verksamhet. I liggande budgetförslag finns anpassningar motsvarande 3 300 tkr som behöver studeras
mera ingående utifrån en risk- och konsekvensanalys. Förvaltningen får i uppdrag att initiera dessa
analyser och redovisa senast på nämndens oktobermöte.

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









Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett jämställdhetsperspektiv.
Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i
föreningslivet.
Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av
tabeller och diagram.
Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder.
Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon form.
Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagarna i den öppna
ungdomsverksamheten.
Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i
våldsprevention med genusförändrande ansats.
Handledning av enheter inom mötesplatser och öppen ungdomsverksamhet i
våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats.

Målsättningarna beskrivna i planen är till stor del uppfyllda, 2020 kommer arbetet följas upp och
analyseras. Förutom målsättningarna innehåller planen även verksamhetens behov av insatser, åtgärder
och utvecklingsområden utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget).
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet
i en verksamhet. Syftet med jämställdhetsintegrering är att förbättra verksamheten, höja kvaliteten och
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett
bakgrund och identitet.
Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som en viktig
aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. Ett konkret exempel på verksamhet
som bidrar till jämställdhetsintegrering är arbetet med Välfärdsbokslut - där statistik samlas i syfte att
synliggöra skillnader i livsvillkor mellan bland annat kön. Underlaget ger förutsättningar att rikta medel
och skapa satsningar för att minska skillnader mellan grupper. Ett annat exempel är arbetet med
våldsprevention inom den öppna ungdomsverksamheten, vilket har blivit ett viktigt verktyg för
jämställdhet.
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2020

10(39)

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

4.5 Verksamhet 2020
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

0

0

0

0

Kostnad

-1 412

-1 359

-1 359

-1 398

Nettokostnad

-1 412

-1 359

-1 359

-1 398

44

0

0

0

Kostnad

-11 452

-12 598

-12 598

-12 188

Nettokostnad

-11 408

-12 598

-12 598

-12 188

0

0

0

0

Kostnad

-355

-407

-377

-382

Nettokostnad

-355

-407

-377

-382

7

0

0

0

Kostnad

-3 399

-6 710

-6 710

-2 727

Nettokostnad

-3 392

-6 710

-6 710

-2 727

5 376

1 780

1 780

1 780

Kostnad

-22 719

-19 020

-21 345

-20 064

Nettokostnad

-17 343

-17 240

-19 565

-18 284

7 665

7 493

7 493

7 493

Kostnad

-42 179

-42 537

-42 457

-43 751

Nettokostnad

-34 514

-35 044

-34 964

-36 258

Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Överenskommelsen
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt
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Badresor/barnkoloni
Intäkt

188

183

183

183

Kostnad

-2 803

-2 846

-2 846

-2 908

Nettokostnad

-2 615

-2 663

-2 663

-2 725

5 129

4 792

4 792

3 058

Kostnad

-9 197

-7 272

-8 572

-6 253

Nettokostnad

-4 068

-2 480

-3 780

-3 195

2 205

1 849

1 849

1 849

-11 108

-10 216

-10 116

-10 165

-8 903

-8 367

-8 267

-8 316

18 979

21 969

21 969

21 968

-112 219

-114 889

-115 389

-116 524

-93 240

-92 920

-93 420

-94 556

17 468

24 053

23 653

25 253

Kostnad

-44 584

-53 215

-53 215

-54 094

Nettokostnad

-27 116

-29 162

-29 562

-28 841

Intäkt

0

0

0

0

Kostnad

0

-360

0

-1 050

Nettokostnad

0

-360

0

-1 050

57 061

62 119

61 719

61 584

Kostnad

-261 427

-271 429

-274 984

-271 504

Nettokostnad

-204 366

-209 310

-213 265

-209 920

Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Anläggningsenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Badenheten
Intäkt

Buffert

Totalt
Intäkt

Ekonomiska och verksamhetsmässiga effekter
En budget i balans för 2020 förutsätter en ramförstärkning enligt specificerat under rubrik 4.4 "Ekonomiska förutsättningar".

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2020

12(39)

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






Förbereda och administrera beslutsunderlag inom klustrets ansvarsområde, till
förvaltningsledning och nämnd.
Samordna ekonomiska och personaladministrativa rapporter och däri analysera resultat och
utfall av olika slag.
Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs inom klustrets ansvarsområde.
Samordna och förbättra administrativa processer och flöden.
Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och chefer i olika frågor.

Under 2020 kommer klustret fortsätta arbetet med att förbättra olika rutiner och processer för att än
mer underlätta vardagen för de vi finns till för. I arbetet med GDPR (dataskyddsförordningen) kommer
en översyn göras inom verksamhetssystemet Booking samt dokumentation inom området som rör
nuvarande kassasystem. En genomgång av arbetet görs årligen tillsammans med dataskyddsombuden
och det som kommer fram i samband med översynen blir prioriterade delar i det framtida arbetet.
Inom ekonomiområdet fortsätter arbetet med att skapa bra rutiner för autogirohanteringen samt
administrationen kopplat till förvaltningens avräkningskonto. En ambition är att kunna erbjuda
kontinuerliga utbildningstillfällen för de som hanterar fakturor och har ett särskilt ansvar för en enhets
kassaredovisning. Under 2020 finns även en ambition att utveckla förvaltningens arbete kopplat till det
kommunövergripande analysverktyget som identifierar inköp kopplat till ramavtal.
Kvalitet- och utvecklingsenheten
Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar för att samordna och driva förvaltningsövergripande
samarbetsuppdrag- och utvecklingsarbete, samt för förvaltningens kvalitets- och
kommunikationsarbete. Enheten ansvarar för folkhälsoarbetet, lokalt inflytande, överenskommelsen,
det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete och Borås rent och snyggt. Arbetet ska vara
kunskapsbaserat, långsiktigt och strukturerat.
Genom ökad samverkan inom förvaltningen och med andra förvaltningar vill enheten främja
delaktighet och utveckling. Inom ramen för tillitsresan ska analysarbetet stärkas och förbättras, med
avsikt att skapa bättre underlag för prioriteringar och ett mer medvetet och strukturerat arbete.
Under 2020 fortgår arbetet med att utbilda all personal inom mänskliga rättigheter och ett normkritiskt
förhållningssätt, med särskilt fokus på ökad tillgänglighet och jämställdhet. Syftet är att alla anställda på
förvaltningen ska öka kunskapen om rättighetsbaserat arbete utifrån förvaltningens uppdrag, med
jämlik hälsa som yttersta mål.
Inom kommunikationsarbetet ska de Idéburna ges möjlighet att visa upp sin verksamhet genom flera
olika kanaler. Ett annat viktigt arbete 2020 är att förbättra den kognitiva och fysiska tillgängligheten, i
verksamheter och på anläggningar, spår och leder som förvaltningen ansvarar för. Dessa satsningar är
ett sätt att arbeta med folkhälsan som grund och syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga
rättigheter.
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4.5.2 Överenskommelsen
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer i Borås ska kunna
utveckla och fördjupa sitt samarbete. Utmaningen är hur vi gemensamt kan upprätthålla och utveckla
välfärden. Överenskommelsen innefattar sex principer som bildar den värdegrund och åtaganden som
skall råda för att vi skall lyckas utveckla och fördjupa samverkan mot den gemensamma utmaningen.
I enighet med Överenskommelsen kommer staden även fortsatt stå för organisatoriska resurser för De
idéburna, motsvarande en 40% tjänst. Denna person håller ihop, skapar förutsättningar och driver
arbetet med Överenskommelsen tillsammans med kommunens processledare.
Analys av verksamheten
Arbetet inom ramen för Överenskommelsen ska bygga på behov från både kommunen och
civilsamhället. Det finns ett fortsatt behov av att sprida information om Överenskommelsen och goda
samarbeten, att skapa kunskap och förståelse om både de kommunala och idéburnas verksamheter
samt att ge förutsättningar att mötas.
Arbetet ska genomsyras av engagemang från båda parter och inriktningen för 2020 antas i samband
med det årliga stormötet under hösten.
Ambitionshöjande åtgärder
För att Överenskommelsen skall bli långsiktig behöver arbete med att få in Överenskommelsen i
stadens ordinarie struktur fortsätta. Överenskommelsen och Fritids- och folkhälsonämndens andra
uppdrag kring lokalt inflytande ska förstärka varandra. Organisationen med områdesnätverk och
ortsråd är några av de forum där parterna möts och kan prata och realisera en samverkan.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska, utifrån civilsamhällets behov, anordna fler träffar mellan
kommunala och De idéburna för att skapa tillfällen att mötas och lära av varandra.
Ett sätt att mäta antal strukturerade samarbeten mellan Borås Stad och civilsamhället är genom IOP
(idéburet offentligt partnerskap), vilka förvaltningen har som ambition att öka i antal under 2020.

4.5.3 Evenemang
Analys av verksamheten
Efter att ha avslutat ett succéfyllt Junior EM i friidrott, så har återigen Borås levererat på högsta nivå.
48 länder med drygt 1 500 atleter, med tillkommande ledare, funktionärer och volontärer har trivts
tillsammans under en dryg vecka. Ett av de största praktiska demokratiprojekten vi någonsin har arbetat
med. 183 personliga rekord slogs under de fyra tävlingsdagarna, det vittnar om en högkvalitativ arena,
bra boende och mat samt övrig service som fungerat på ett utmärkt sätt. Samverkan med det lokala
föreningslivet i allmänhet och med IK Ymer i synnerhet var en förutsättning för att lyckas med
arrangemanget.
Under de sex senaste åren har evenemangsstaden Borås arrangerat stora prestigefyllda
idrottsevenemang, som Friidrotts-SM 2013, en succéartad SM-vecka 2014, världens största
orienteringstävling O-ringen 2015, Champions cup i innebandy för damer och herrar under 2016, samt
ytterligare en succéfylld SM-vecka för andra gången 2017. Att målmedvetet söka och arrangera stora
tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad satsning. Fritids- och folkhälsonämnden och
Borås TME är Borås Stads ansvariga nämnd och bolag för organisationen och genomförandet av de
olika idrottsevenemangen. Servicekontoret har varit till stor hjälp i samtliga arrangemang och fungerat
som en flexibel och kreativ samarbetspartner.
Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är
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prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen.
Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och
uppträda flexibelt för att stora övergripande arrangemang i Borås Stad ska kunna vidareutvecklas.
Utvärderingen av de turistekonomiska effekterna visar att det är en lönsam affär att arrangera stora
tävlingar. Förutom den mediala uppmärksamheten och stoltheten för de arrangerande föreningarna, så
handlar det om att mycket pengar spenderas i staden. För varje satsad krona så har vi målsättningen att
arrangemanget ska ge 8-10 kr tillbaka i omsättning till staden. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. Hittills så har Friidrotts-SM och
SM-veckorna nått målet och för O-ringen slogs alla rekord med en turistekonomisk omsättning på 110
miljoner kr. De mjuka värdena är inte att förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna
känner i regel en stolthet över att få positiv uppmärksamhet.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Borås Horse show, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda, Gymnastik-,
dans- och cheerleadingtävlingar samt O-ringen Event och många fler arrangemang.
Ambitionshöjande åtgärder
Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat. Tävlingarna kommer att gå av stapeln vecka 5, vilket
innebär att all planering och färdigställande måste ske under 2020. Aldrig tidigare har SM-veckan vinter
avgjorts så långt söderut och vi har en stor utmaning framför oss för att leverera ett högkvalitativt
evenemang.

4.5.4 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Främjande och förebyggande arbete
Att bedriva ett sektorsöverskridande samordnat främjande/förebyggande arbete ses av allt fler
kommuner som framgångsrikt. Samordningen och den förebyggande ansatsen syftar till en ökad
effektivitet vilket på sikt är gynnsamt för såväl ekonomi som för en socialt hållbar samhällsutveckling.
Utifrån de tendenser som kan utläsas i vårt närsamhälle med en ökad oro i våra bostadsområden och
ungdomar som inte har sysselsättning, med utanförskap som följd behövs en ökad samverkan mellan
förvaltningar men även med andra myndigheter och olika delar av civilsamhället. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen bedriver i detta syfte flera verksamheter, aktiviteter och tar många initiativ inom
området.
Mötesplatser
Mötesplatserna inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är tillgängliga för alla invånare i Borås. Med
folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet.
Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv
människosyn som fokuserar på individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser.
Idag finns det fem enheter som benämns mötesplatser inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset,
Hässlehuset, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo, Mötesplats Kristineberg.
Verksamheten bygger på tre uppdragsområden: Social mötesplats, "Motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan och Medborgarservice. Mötesplatserna arbetar för närvarande
med dessa uppdrag men i olika omfattning. Implementering i verksamheten för att tydliggöra de olika
uppdragens innehåll pågår. Samverkan sker även med andra aktörer. Pågående process visar att
mötesplatserna fyller en viktig funktion i respektive närområde gällande såväl trygghetsskapande
åtgärder som invånarnas rätt till kommunal service. En fortsatt utveckling kommer att förstärka detta
ytterligare. Med en säkerställd kommunal plattform avseende personal och service är Civilsamhället och
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dess olika delar en viktig resurs i detta arbete.
Tillsammans med bland annat Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård- och Äldrenämnden
utvecklar Fritids- och folkhälsonämnden det gemensamma arbetet på Mötesplatserna med att skapa en
ökad bemanning som kan ge förutsättningar för att lyckas med de tre uppdragsområdena.
Norrbyhuset och Hässlehuset
I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Mötesplatsen har utformats efter önskemål från
invånarna i närområdet vilket gagnar trygghet och engagemang. Det verksamhetsöverskridande
arbetssättet är resurseffektivt. Ett liknande utvecklingsarbete har en tid pågått på Hässleholmen och i
september 2019 invigdes ett nybyggt/nyrenoverat hus som inrymmer mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet, bibliotek och kulturskola. Planer finns på en liknande utveckling av ett
samlokaliserat, generationsövergripande arbete även på Sjöbo och Hulta.
Brygghuset
Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus
är också fortsatt på att stärka Brygghusets verksamhet som en viktig arena för unga vuxna i Borås inom
den öppna ungdomsverksamheten. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men
också en mötesplats för unga och vuxna att skapa innehåll tillsammans.
Internationellt arbete
Våren 2017 utsåg MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) Borås Stad till lokalt
Eurodesk-kontor. Detta innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och
information om olika möjligheter inom EU. Borås Stad är en av 16 svenska Eurodesk som tillsammans
jobbar för att möjliggöra för fler unga att komma ut i arbetslivet, få ökad förståelse för andra kulturer,
nya erfarenheter och ett större internationellt nätverk.
I Borås finns för närvarande tio ungdomar, fördelade på fem olika enheter, från Europa med
volontäruppdrag, ESC ( European Solidarity Corps). Mottagandet av volontärer är en verksamhet som
successivt planeras fortsätta att öka. En annan del av det internationella arbetet är ungdomsutbyten.
Antalet ungdomar och personal från Borås som medverkat i utbyten och konferenser och som i olika
sammanhang representerat Borås och Sverige ökar.
En kommun fri från våld
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan flera förvaltningar. I dagsläget Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och
familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och civilsamhället.
Från 2017 har Fritids- och folkhälsonämnden ansvar för projektet som gör våldspreventionsinsatser
med fyra kommunala förvaltningar (FoF, IFO, ALF, Social Omsorg) och ca åtta
civilsamhällesorganisationer. Insatserna görs utifrån tre fokusområden: 1) Boendetrygghet, 2) Ungas
delaktighet, 3) Invånarnas fritid. Avsikten är att ungefärligen täcka områden som en invånare i Borås
möter i sin vardag.
Grunden till projektet handlar om att ett våldspreventivt arbete där många aktörer arbetar samordnat,
är framgångsrikt för att förebygga våld. Våld är en av våra stora samhällsutmaningar som medför
långtgående konsekvenser i form av både stora kostnader och ett enormt lidande för både vuxna och
barn. Ett sätt att skapa engagemang och motivation, både för yrkesverksamma, privatpersoner, vuxna
och barn, är att utgå ifrån den så kallade åskådaransatsen. Där motiveras människor att utveckla
strategier för att kunna göra åskådaringripanden före, under och efter våldshändelser. Dessa
komponenter; alltså samverkan plus WHOs tre förändringsprinciper: 1) öka medvetenheten om
sambandet mellan lindrigt och grovt våld, 2) förändra destruktiva machonormer och 3) aktivera
åskådaren, är kärnan i projektet.
Sedan hösten 2017 så har 14 grundutbildningar i våldsprevention genomförts i Borås, med drygt 20
deltagare på varje, bland annat har all personal inom mötesplatser/öppen ungdomsverksamhet
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genomgått grundutbildning. Som steg II efter grundutbildning erbjuds sedan hösten 2018
fördjupningsutbildningar, sex fördjupningsutbildningar har erbjudits sedan hösten 2018.
För att säkerställa den våldspreventiva kunskapen i staden efter projektets slut har en riktad utbildning
med fokus på att kunna utbilda, driva och processleda det våldspreventiva arbetet i sina respektive
verksamheter och organisationer tagits fram. Utbildningen är en heldag och riktar sig till chefer,
samordnare och andra nyckelpersoner i både kommunal verksamhet och i civilsamhällesorganisationer.
Utbildningen lär bland annat ut verktyg för planering och uppföljning av våldspreventivt arbete,
motivations strategier, samt strategier för att hantera motstånd. Fram till halvårsskiftet 2019 har tre
utbildningar genomförts med totalt 70 deltagare.
Utöver dessa relativt öppna utbildningar så finns också behov i olika verksamheter som kräver
skräddarsydda upplägg. Exempel på detta är utbildningen i januari 2019 för SISU:s konsulenter i
Sjuhärad som fick ett utbildningsupplägg med våldsprevention utifrån idrottssammanhang, en
utbildning i februari 2019 på Borås folkhögskola med inriktning på våldsprevention i bostadsområden
och flerfamiljshus och utbildningen som görs för bad-enheten i juni 2019 med inriktning på
våldsprevention i simhallar och badhus.
Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med Borås Stads
projekt ”en kommun fri från våld”.
Såhär skriver Länsstyrelsen om samarbetet med projektet, 25/4 2019:
Länsstyrelsen Västra Götaland har sedan 2015 haft en formaliserad samverkan med utvecklingsledarna och Borås
Stads projekt ”en kommun fri från våld”.
Samverkan med Borås och en kommun fri från våld har varit mycket värdefull för Länsstyrelsens utveckling av det
våldspreventiva arbetet i Västra Götalands län. Tillsammans med utvecklingsledarna har Länsstyrelsen anordnat olika
kunskapshöjande insatser inom området (om universell våldsprevention, genusförändrande ansats, åskådarperspektivet,
våldspyramidens förklaringsmodell) exempelvis konferenser och nätverksträffar för kommuner och stadsdelar som arbetar
med våldsprevention. Vi har erbjudit stöd till enskilda kommuner och stadsdelar för att utveckla det våldspreventiva
arbetet på lokal nivå. Utvecklingsledarna i Borås får många förfrågningar från stadsdelar och kommuner i hela landet
som är intresserade av utvecklingen av det våldspreventiva arbetet i Borås. Goda exempel på metoder, arbetssätt och
verktyg som har tagits fram inom projektet har spridits till övriga kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län.
Borås projekt driver våldspreventivt arbete genom ett strukturerat och metodiskt arbetssätt utifrån en hela-kommunen
ansats. Det som är unikt med Borås är att de har lyckats med en sektorsövergripande samordning av relevanta
samhällsaktörer på olika nivåer. Utvecklingsledarnas analys av vilka aktörer som är relevanta utifrån en helakommunen ansats har lett till att projektet samverkar med flera olika förvaltningar och många olika aktörer från
civilsamhället. Denna utgångspunkt är helt avgörande för om en kommun ska lyckas med sitt våldspreventiva arbete. För
att kunna påvisa vilka resultat projektet har lett till är det viktigt att fortsätta utveckla och implementera det
våldspreventiva arbetet i ordinarie verksamhet. En spridning av framgångsfaktorer och erfarenheter från Borås projekt är
värdefullt för kommuner och stadsdelar i Västra Götalands län och hela landet. Främjande av utvecklingen av det
våldsförebyggande arbetet ligger i linje med Länsstyrelsen Västra Götalands uppdrag och regeringens nationella strategi att
förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor.
Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektet har under 2018 fokuserat på
civilsamhället och förvaltningarnas personal och verksamheter.
Som projekt avslutas "En kommun fri från våld" 2020. Fritids- och folkhälsonämnden har säkerställt
att det våldspreventiva arbetet med projektets inriktning och evidensbaserade metoder kommer att
fortgå inom nämndens ansvarsområde avseende verksamheter som mötesplatser och öppen
ungdomsverksamhet och i samverkan med civilsamhället.
Den kompetensnivå och det renommé som Borås Stad arbetat upp gällande våldspreventivt arbete
genom utveckling av metoder, struktur och organisering har rönt stor uppmärksamhet både nationellt
och internationellt. Fritids- och folkhälsonämnden ser därför med tillförsikt fram mot en fortsatt dialog
inom Staden om hur arbetet kan fortleva för ett social hållbart Borås.
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Ambitionshöjande åtgärder
Mötesplatserna är viktiga i Borås Stads arbete för att säkerställa trygghet, inflytande och invånarnas rätt
till samhällsservice. Om den påbörjade utvecklingsprocessen ska fortsätta krävs en förstärkning av
grundbemanningen. I en säkerställd samverkan med Kulturnämnden, Arbetslivsnämnden, Vård och
äldrenämnden kan vi komma närmare en optimal lösning på bemanningen.
Genom projektet "En kommun fri från våld" har Borås Stad byggt upp kvalificerad kompetens inom
det våldspreventiva arbetet. Dessa kunskaper och erfarenheter är en viktig del att ta vara på i det arbete
som staden planerar för "ett socialt hållbart Borås".

4.5.5 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers
vilja, rättigheter och resurser. Via "En kommun fri från våld" förstärks uppdraget genom ett
systematiskt våldspreventivt arbete, där all personal löpande genomgår utbildning och fortbildning i
våldsprevention. Ett väl utvecklat internationellt arbete med både europeiska volontärer på plats i
verksamheten och olika internationella utbyten för såväl ungdomar som personal är också en del av
verksamheten.
Huvudmålgrupp för fritidsgårdsverksamheten är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2019 fastställdes ett inriktningsdokument för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med
framtagandet av det nya inriktningsdokument kartlades också de olika samverkansformerna med
civilsamhället. Löpande utveckling av nya samarbetsformer ingår som en del av verksamhetens
organisering.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt betonar ungdomars
delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Grunden för verksamheten och dess
utveckling utgår från universell prevention.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är oftast fritidsgården men också verksamhet utanför
gårdens fyra väggar i såväl egen regi som i samverkan med andra parter blir allt viktigare.
Utgångspunkten är att nå ut till en bred målgrupp med en verksamhet som genomsyras av hållbarhet,
delaktighet och jämställdhet. Verksamheten har ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som
bygger på en positiv människosyn där vi fokuserar på individens möjligheter och resurser. Uppdraget
för fritidsledarna inom verksamheten är "Att stimulera till och stödja aktiviteter som bygger på
ungdomars aktiva engagemang och ansvarstagande."
För närvarande finns det 12 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus,
Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Göta och
Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag i olika omfattning till verksamheter som drivs av
Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget, Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling, Byttorps IF och
Hestra IF.
Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdarna i Borås Stad
som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i skolan utgår
oftast från ett socialt trygghetsskapande arbete via exempelvis rastverksamhet och aktiviteter på
gruppnivå som värderingsövningar, demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med
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samverkan skola-fritid sett ur ett Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan och
fritidsledarna bidrar till en helhetssyn på ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på
fritiden. Ytterligare en aspekt är att kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför
specialkompetens och som i dagsläget är möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta nivå av köp av tjänster
påverkar också förutsättningar för den öppna ungdomsverksamhetens öppethållande på kvällstid.
Verksamheten ser gärna en utökad/utvecklad samverkan med grundskolan.
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen, Processtyrd
och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens. Medlemskapet fungerar som
ett stöd i utvecklingsarbetet för verksamheten.
Anpassning-nivåjustering
Under 2017-2019 har verksamheten på fritidsgårdarna fått minska antalet öppettimmar för att hålla sig
inom given ekonomisk ram. För att säkerställa uppdrag och kvalitet kan en förändring/minskning av
antalet enheter alternativt minskning av antalet öppettimmar även fortsättningsvis bli nödvändig.
Omfattningen av samverkan med övriga kommunala verksamheter påverkar också nivån på den öppna
ungdomsverksamheten.
Ombyggnationen av lokalerna på Hässleholmen, vilket också inneburit ett fördjupat uppdrag, kommer
att innebära behov av extra inköp av möbler, teknisk utrustning etc. Detta är en engångskostnad som ej
är möjlig att klara inom ram, av den anledningen söker förvaltningen ett årligt investeringsanslag till
samtliga fritidsgårdar och Mötesplatser.

4.5.6 Badresor/barnkoloni
Analys av verksamheten
Badresor
Badresor till Sjömarken äger rum under hela sommarlovet med verksamhet fem dagar/vecka och
vänder sig till barn i åldern 7-13 år. Bussar hämtar vid hållplatser runt om i staden.
Personalen rekryteras i stor utsträckning från fritidsgårdarna i Borås Stad. Med folkhälsa som grund
genomsyras verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamheten beräknas
ha samma omfattning under 2020 som tidigare år med reservation för att personalkostnaderna ökar mer
än budgetramen samt att avtalet gällande de bussar som hämtar och lämnar barnen blivit dyrare än
uppräknad ram.
Barnkolonin
Borås Stads koloni i Espevik vänder sig till barn 8-12 år. Verksamheten ger barn möjlighet att tillbringa
tre sommarveckor vid havet med bad och andra aktiviteter. Med ledare som har stor erfarenhet av
arbete med barn och ungdomar pågår verksamheten under tre treveckorsperioder. Det finns möjlighet
för totalt 108 barn att delta. Intresset är stort och 2019 ansökte 157 barn om plats. Verksamheten
planeras ha samma omfattning under 2020 med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än
budgetramen.
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4.5.7 Folkhälsa
Analys av verksamheten
En god hälsa är en mänsklig rättighet. Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan
olika grupper i samhället ökar. Den sociala gradienten är tydlig och grupper med lägre utbildningsnivå
har generellt en sämre hälsa. Medellivslängden i befolkningen ökar, men det är större skillnad i
medellivslängd mellan grupper med låg respektive hög utbildningsnivå än det är mellan kvinnor och
män. Det nationella målet för folkhälsa är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i
hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.
Strukturella bestämningsfaktorer och vardagslivets villkor utgör tillsammans de sociala
bestämningsfaktorerna för hälsa och är orsak till en stor del av ojämlikheten i hälsa mellan och inom
länder.

Hälsans bestämningsfaktorer består dels av levnadsvanor och av livsvillkor. I denna bild
(Östgötamodellen) skildras de samhälleliga förutsättningar utifrån de tre dimensionerna av hållbarhet,
vidare till samhällsarenor såsom boende, närmiljö, fritid, kultur, skola/utbildning, arbete/försörjning,
hälso- och sjukvård och omsorg. De individuella bestämningsfaktorerna handlar om allt från
socioekonomisk situation, livsstil och socialt sammanhang till tilltro, tillit, hopp och framtidstro. Därtill
kommer individens kön, ålder och arv.
Sambandet mellan hälsans bestämningsfaktorer och hälsan är komplex. Livsvillkoren påverkar
invånarnas möjlighet till hälsosamma levnadsvanor och politiska beslut påverkar invånarnas livsvillkor.
Ojämlikheter skapas när olika grupper, kvinnor och män, olika socioekonomiska grupper, har
systematiskt olika livsvillkor och levnadsvanor. Resultatet blir att olika grupper inte har likvärdiga
möjligheter till ett gott liv.
Att kunna påverka sina egna livsvillkor och vara delaktig i utvecklingen av samhället är ett
grundläggande behov hos individer och grupper. Det motsatta innebär att man känner maktlöshet,
utanförskap kan uppstå och tilliten kan minska. Rätten till delaktighet och inflytande gäller oavsett kön,
etnisk eller religiös tillhörighet, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller ålder.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens uppgift är att bland annat, att stödja och möjliggöra för andra
förvaltningar och organisationer att utveckla arbetsformer, för att verka mot folkhälsomålet och dess
målområden.
Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker
stadens identitet. Det innebär att staden arbetar strategiskt och långsiktigt med skadeförebyggande,
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser. Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella
Healthy Cities-nätverket, där man arbetar systematiskt för att förbättra befolkningens hälsa och
välmående. Det sker genom att man sätter livsvillkor och jämlikhet i centrum för fysisk och social
planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket ECAD (European Cities Against Drugs) är
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Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv narkotikapolitik.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen/Hulta, Norrby och Sjöbo prioriterade, utifrån
välfärdsbokslutets resultat. Arbetet har även sin utgångspunkt i nämndens uppdrag om lokalt
inflytande, delaktighet och demokratifrågor. Under 2020 kommer det lokala folkhälsoarbetet
synliggöras ytterligare genom lokala utvecklingsplaner.
Välfärdsbokslut
Under 2020 kommer resultatet från välfärdsbokslutet spridas genom olika kanaler med två syften, dels
för att höja kunskapen om den ojämlika hälsan generellt och dels för att höja kunskapen hos stadens
medarbetar om hur den ojämlika hälsan påverkar invånarna.
Det finns behov av att köpa in ytterligare och lite "vassare" statistik från SCB, för att möta upp
satsningen "Ett socialt hållbart Borås", där välfärdsbokslutet utgör grunden för kunskap och
prioriteringar. Statistiken behöver anpassas till stadens geografiska avgränsningar och det saknas
relevant statistik för bland annat målgruppen äldre.
Drogförebyggande arbete (ANDT)
Det drogpolitiska programmet löper ut 2020, men eftersom ett nationellt program är under arbete avser
förvaltningen att vänta in det innan ett nytt program för staden tas fram.
Under 2020 kommer det drogförebyggande arbetet att fokusera på upprättandet av
policy/handlingsplan för gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen med eventuellt slumpvisa
drogtester för skolor med praktiska inriktningar, stärka arbetet kring kritiska datum mellan berörda
förvaltningar och polisen samt stärka samverkan med elevhälsan.
Under 2019 genomfördes CAN-undersökningen i samarbete med Västra Götalandsregionen. Resultatet
ligger till grund för vilka skolor eller områden som har störst behov av att utveckla det
drogförebyggande arbetet framöver.
Arbetet med Borås gym i samverkan för en dopningsfri miljö fortsätter att utvecklas.
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Samverkan för arbetet med barn och unga behöver stärkas och inom ramen för det brottsförebyggande
rådet samverkar berörda förvaltningar för att skapa tydligare struktur och riktade uppdrag till nätverken
kring barn och unga. Här ingår även samverkan för barn och unga i riskzon, såsom SSPF (samverkan
mellan skola, socialtjänst, polis och fritid).
EST, effektiv samordning för trygghet, ska utvecklas till att omfatta området Norrby samt inkludera fler
berörda aktörer i arbetet, främst individ- och familjeomsorgsförvaltningen och arbetslivsförvaltningen.
Föräldraskapsstöd
Stadens organisation med fackförvaltningar har inneburit utmaningar för genomförandet av
handlingsplanen för föräldraskapsstöd. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har samordningsansvaret
men arbetet behöver inkludera fler förvaltningar för att säkerställa att rätt insatser görs för rätt
målgrupp. Under 2020 ska föräldraskapsstödet säkerställas i samråd med berörda förvaltningar, främst
förskoleförvaltningen, grundskoleförvaltningen, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen och
individ- och familjeomsorgsförvaltningen. Ett gemensamt arbete ska initieras för att utveckla ett
attraktivt föräldraskapsstöd och en hållbar struktur för att genomföra det.
I februari 2020 ska en föreläsningsserie om "risker på nätet" hållas för samtliga elever i årskurs 1 på
gymnasiet och med öppna föräldraföreläsningar på kvällstid. Satsningen är en samverkan mellan fritidsoch folkhälsoförvaltningen och grundskoleförvaltningen.
Kraftsamling Sjöbo
Årsskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo. Det handlar om en
förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend
samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. En förvaltningsövergripande projektgrupp har under 2019
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arbetat fram en handlingsplan som genomförs 2019-2020 och följs upp i styrgruppen för Kraftsamling
Sjöbo i årsskiftet 2020/2021.
Projektet Kraftsamling Sjöbo avslutas i december 2020. En plan för hur projektet ska fasas ut tas fram
under hösten 2020.
Under 2019 har en process kring byggnation av ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg resulterat i en
idéskiss. Våren 2019 presenterades förslaget för politiker. Ett kommunstyrelsebeslut om projektering
förväntas under hösten 2019. Då fortsätter arbetet med projektering, förankring av idén, utveckla
byggprocessen samt att samordna arbetet mellan samverkande aktörer, såväl internt som externt, under
2020.
Under 2019 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen i samarbete med Tekniska förvaltningen utvecklat
en plan för upprustning av Sjöbo Torg. Upprustningen beräknas pågå under våren 2019 till våren 2020.
En del i satsningen med Kraftsamling Sjöbo är ett Vinnovafinansierat projekt som handlar om att
etablera ett Medborgarlabb. Projektet avslutas i årsskiftet 2019-2020 och slutrapporteras till Vinnova i
januari 2020. Resultat, lärdomar och erfarenheter av de metoder och arbetssätt som använts för att
etablera Medborgarlabbet kommer att spridas och beräknas pågå under 2020. Medborgarlabbet
kommer att fortsätta bedriva medskapande aktiviteter med invånare och lokala aktörer i syfte att
tillsammans utveckla Sjöbo till en mer attraktiv, hållbar och välmående område. Under året kommer
även en plan för hur Medborgarlabbet ska som funktion ska leva vidare att tas fram.
Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat projekt ”SIGURD” Sustainable Impact Governance for urban development, som handlar om att utveckla metoder för att
mäta effekter och sociala värden för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med
Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet 2019-2021. Projektparterna kommer under 2020 att vara
behjälpliga med att utvärdera processer och aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen i syfte att
synliggöra dess effekter och sociala värden.

4.5.8 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamhet
Träffpunkt Simonsland har under 2019 genomfört ett omtag av det kommunfullmäktigeuppdrag som
finns. De fyra ben som Träffpunkt Simonsland bygger på är anhörigcentral, frivilligcentral, träffpunkt
och föreningshus och går i linje med det nya förhållningssätt som tas fram för all verksamhet. Det
gemensamma uppdraget för alla som arbetar, har sin föreningstillhörighet eller besökare, är att vi
gemensamt ska ta ansvar för Borås Stads invånare genom att bryta isoleringen.
Det finns behov av mer pengar till frivilligverksamheten i Borås Stad. Det behöver även göras
anpassningar i budget inför 2020 och verksamheten kommer att ta in mer hyresintäkter från externa
gäster. Det kan vara fler föreningar, studieförbund eller andra verksamheter som ligger i linje med
verksamheten på Träffpunkt Simonsland.
2018 beviljades Borås Stad medel till Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör. Personer med intellektuell
funktionsnedsättning skulle få möjlighet till eftergymnasial utbildning. Utbildningen skulle ha startat
våren 2019. På grund av olika hinder såsom oklara regler beträffande ekonomisk ersättning till
deltagarna, har vi nu gjort ett omtag i processen. Efter sommaren kommer personer i daglig verksamhet
att få möjlighet att söka en kompetenshöjande insats benämnd Aktivitetsinspiratör. Projektet
genomförs i samverkan med Sociala Omsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och SISU
Idrottsutbildarna med stöd från Arvsfonden, Sjuhärads samordningsförbund och Södra Hälso- och
sjukvårdsnämnden.
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4.5.9 Anläggningsenheten
Analys av verksamhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhandahåller anläggningar för idrotts-, motions-, utebad- och
friluftsverksamhet. Anläggningarna ska också kunna tjäna som arrangemangs- och
evenemangsanläggningar där så är möjligt. Uppgiften är att med bra service tillhandahålla god miljö i
funktionella anläggningar till skolidrott, föreningar och allmänheten. Vår bokningscentral svarar för
uthyrning av idrottsanläggningar i stadens samtliga delar. Målet är att driva anläggningarna så att de
upplevs som attraktiva med hög standard och servicenivå. I målet ingår att åstadkomma ett optimalt
öppethållande och högsta möjliga nyttjande. Föreningar och privatpersoner skall genom
bokningscentralen på ett enkelt sätt kunna boka lokaler och anläggningar.
Föreningsdrift alternativ driftform
Fritids- och folkhälsonämndens intentioner är att låta föreningar och/eller byalag sköta driften av
anläggningar så långt det är möjligt. I de samtal som förs mellan förvaltningens personal och berörda
föreningar diskuteras alltid dessa frågor. Idag finns ett 20-tal föreningsavtal.
Idrotts-/fritidsanläggningar
I Knalleland och runt Borås Arenaområdet pågår det många olika aktiviteter för att förstärka arenorna
och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott. I praktiken pågår det arbete med utveckling eller
byggande inom samtliga arenor. Borås Arena AB har nyligen invigt en ny fullstor fotbollshall vid Ryda
sportfält, hallen är nu färdigt och kommer att tas i bruk från hösten 2019. På huvudarenan (Borås
Arena 1) pågår slutfasen av projekteringen för uppgradering av hela anläggningen för att möta
framtidens krav på en modern och anpassad arena för toppfotboll på nationell och internationell nivå.
På en upprustad och anpassad Ryavallen arrangerades junior EM i friidrott under sommaren.
Arrangemanget och anläggningen fick mycket höga betyg av europeiska friidrottsförbundet och de
tävlande. Alidebergsbadet är renoverat och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar.
Isyta är en bristvara i Borås och nämnden har fått ett tillskott på 15 milj kr för en investering av en
fullstor konstfrusen isyta vid Bodavallens idrottsområde. Isytan är nu färdig och invigdes i januari 2019.
Anläggningen är mycket uppskattad av allmänheten och Borås Bandyklubb men det löser inte Borås
HC och konståkningsklubbarnas problem med för lite istider för deras verksamhet. I Hallutredningen
påvisades det ett stort behovet av mer isyta för föreningslivet.
Friluftsgårdar och områden
Kypegården och Kransmossen är två populära friluftsområden som erbjuder motionsaktiviteter för alla
åldrar. Kypegården är en attraktiv och välbesökt anläggning med ett friluftsbad i direkt anslutning till
gården. På Kransmossen finns många olika möjligheter till aktiviteter, där är också ett flertal föreningar
engagerade i området. Mariedals IK hyr sitt klubbhus, som är beläget i hjärtat av Kransmossen, av
Borås Stad och driver en IOP-verksamhet med en öppen mötesplats. I klubbhuset finns också fina
separata möjligheter till ombyte, dusch och bastu för allmänheten. I samverkan med Mariedals IK
skulle klubbhuset kunna bli den framtida samlingsplatsen för alla besökare till Kransmossen.
Borås Arena
Drygt 14 år efter invigningen är det nu dags för en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena.
Direkt efter fotbollssäsongen 2019 börjar arbetet med att byta belysning och teknikstyrning, bygga om
läktarna, anpassa de gamla Harald Nyborgs lokalerna för kansli, restaurang, och ytterligare någon
verksamhet. Under perioden november-januari planerar vi att stänga Borås Arena för all fotboll och
öppna igen under februari månad 2020. Då har vi återigen en av Sveriges finaste och bästa
fotbollsarena som uppfyller alla dagens krav och önskemål.
Sjuhäradshallen
Verksamheten i Sjuhäradshallen växer för varje år. Både gymnastiken och parasporten önskar fler tider
för sin verksamhet och arbete pågår med att optimera användandet av hallarna. Det finns planer och
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möjligheter att göra en mindre tillbyggnad av dansverksamheten i anslutning till hallen. Diskussioner
pågår med de berörda föreningarna i hallen.
Ryavallen
Erfarenheter från sommarens mästerskap och tidigare kunskaper kommer att ligga till grund för ett
antal åtgärder som bör göras under 2020. Läktarbyggnadens betong måste tätas för att skydda
underliggande lokaler, sittbrädorna bytas ut, fasaden och fasadbelysningen repareras, ett permanent tak
över pressläktaren bör skapas. Ryavallen invigdes 1941 som en av dåtidens bästa fotbollsanläggning och
har de senaste åren blivit mer och mer anpassad för friidrott.
Konstgrässtrategi
Utbyggnaden av konstgräsplaner är klar och ersatt av en plan för ett succesivt utbyte av konstgräset
efter slitage och utnyttjandegrad, som revideras varje år. Under år 2019 och 2020 kommer ett större
arbete pågå med miljöförbättrande åtgärder runt samtliga konstgräsplaner för att minimera spridandet
av gummigranulat. Vi är dessutom med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland
annat Svenska Fotbollsförbundet och arbetar med att söka hitta ett miljömässigt bättre
ersättningsmaterial till gummigranulatet.
Ryda fotbollshall
På Ryda IP är den nya fotbollshallen klar och kommer att tas i bruk under hösten 2019, då även vår
uthyrning påbörjas. Hallen kommer väl till pass under vintern när Borås Arena stängs och träningar
behöver flyttas. Under tidig vårsäsong kan IF Elfsborg, Norrby IF med flera lag spela matcher i hallen
som har plats för 800 sittande på läktarna.
Bodavallens idrottsområde.
Bodavallen är ett strategiskt beläget idrottsområde i en tätbefolkad stadsdel. Tillsammans med flera
aktörer inom Borås Stad, bland annat Bodasskolan, Tekniska förvaltningen, Mark och exploatering,
Lokalförsörjningsförvaltningen och boende i området samt föreningsliv, har en visionsplan tagits fram.
Det finns stora behov av upprustning av befintliga omklädningsrum, att utveckla olika idrotter och
friluftsliv samt att se över jämställdhetsaspekten och tillgängligheten i området. Nya aktörer på området
är Borås Cricket klubb och Borås Rugby Fotboll Club klubb vilket ger större möjligheter för ungdomar
i området att prova på och delta i föreningsaktiviteter. Vi satsar tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna på att få barn och ungdomar att pröva olika idrotter och röra på sig mera.
Boråshallen
har genom åren använts flitigt och trycket är fortsatt stort. En förstudie har gjorts för att utröna
renoverings- och utbyggnadsbehovet. I ett gemensamt förslag med Lokalförsörjningsförvaltningen
presenteras en successiv renovering och ombyggnad av Boråshallen under de kommande åren. En del
åtgärder har skett, men renovering och anpassning av omklädningsrummen samt
tillgänglighetsanpassning kvarstår.
Överläggningar har skett mellan Borås Basket och kommunledningen huruvida vi kan tillgodose Borås
Baskets önskemål om en utveckling av Boråshallen. Ett konkret förslag finns framme där Borås Basket
föreslås bygga en ny restaurang på gaveln mot motorvägen, där besökare kan äta samtidigt som de ser
på matcher och arrangemang. Föreningen kommer att hyra ut restaurangen till en restauratör. Ett avtal
kommer att tecknas mellan Borås Basket och Fritids- och folkhälsonämnden kring verksamheten, så att
anläggningen kan nyttjas av andra föreningar och arrangörer vid andra tillställningar än Basket.
Sundholmens herrgård
i Äspered drivs av Borås Stad. Lokalförsörjningskontoret ansvarar för fastigheten, vilket innebär att
större ombyggnationer och reparationer ombesörjs genom deras ansvar. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ansvarar för daglig drift, vilket innebär personalansvar, uthyrning, matlagningen,
skötsel av grönytor och vaktmästeri. Borås Stad övertog Sundholmen för 24 år sedan. Sedan dess har
huset renoverats upp, grönytor, parkering och bastubyggnad anlagts.
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Lokalförsörjningsförvaltningen kommer inför 2020 att äska medel för en utbyggnation av
personalutrymmet. Denna del kommer att förses med toalett- och duschutrymme, vilket är undermåligt
idag och ej godkänt sett ur ett arbetsmiljöperspektiv.
Borås Skidstadion
På Borås skidstadion/Ymerområdet ska Borås SK påbörja bygget av en klubbstuga som bland annat
kommer att bli ett tillskott under SM-veckan 2021. Ymerområdet är mycket välbesökt av allmänheten
som ströv- och motionsområde. En prioriterad aktivitet är att förbereda för SM-veckan vinter 2021, där
delar av spåren behöver breddas och förberedas för nationella tävlingar, tillika behöver logistiken till
anläggningen förbättras. I området finns många föreningar och intressenter, vilket innebär en utmaning
i att skapa de bästa förutsättningarna utifrån besökare och förening.
Spår och leder
Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att förbättra och underlätta för allmänheten att besöka och
aktivera sig i sina nära grönområden och skogar. Ett stort fokus är att underlätta för allmänheten att
röra sig i grönområden och skogar just där de bor, oavsett om de bor nära centrum eller i något mindre
samhälle utanför staden.
Ett stort fokus ligger också på att utveckla förvaltningens arbete med information av olika slag, detta
för att nå så många medborgare som möjligt.
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2020 är:





Elbelysning av sträckan mellan Blå stjärnan och Gässlösa elljusspår, detta för att underlätta för
Götabor att besöka elljusspåret.
Uppstart av arbetet vad gäller nytt mountainbike- och vandringsområde i området
Hedvigsborg/Flymader/Hårsåsen. Samtidigt anläggs också en 2,5 mil lång vandringsled som
utgår från Kransmossen och förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås, Kråkered,
Björkehov, Älmås och Gånghester. Dessa två projekt väntas ta två år att färdigställa.
Färdigställande av Norrby kulturled.

Badplatser
År 2020 är det dags för den mycket välbesökta badplatsen i Sjömarken (där också Borås Badresor håller
till) att få nya bryggor.
Ett eventuellt tillkommande skyttecenter.
För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås
skytteallians. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar, men Fritids- och
folkhälsonämnden har fått Kommunfullmäktige uppdrag att vara stadens kontakt i det fortsatta arbetet.
Ärendet kommer med all sannolikhet att vara aktuellt under senhösten och i det läget finns möjligheter
att komplettera med en ekonomisk kalkyl.
Ambitionshöjande åtgärder
Prioriteringen för 2020 ligger på framför allt tre områden. Vi vill förstärka och förbättra våra spår och
leder samt utebadplatser och vi vill underlätta och skapa förutsättningar för människor med
funktionsnedsättning att ta del av det breda fritidsutbudet som Borås har. Vi är övertygade om att
kunskapen om människor med funktionsnedsättning måste öka, speciellt för de som behöver extra
kognitivt stöd. Dels så behöver kunskapen öka inom vår egen organisation men också inom
föreningslivet. Här måste riktade insatser skapas för att uppnå ett jämlikt fritidsutbud på lika villkor.
Som tredje prioriterade uppgiften är att utveckla Bodavallens idrottsområde till ett sjudande
aktivitetscentrum med allehanda fritidsverksamheter.
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4.5.10 Badenheten
Analys av verksamheten
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa, rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet i och vid vatten till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning.
Asklandabadet är anpassat och hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Vision 2025 ligger till grund för de mål som badenheten arbetar efter, bland annat att skapa
mötesplatser och att ta ansvar för barn och unga. I praktiken innebär det ett kontinuerligt arbete med
att erbjuda vattenträning i grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl
kurser för nybörjare och erfarna. Flera av våra anläggningar har även kvällar med olika
bastuarrangemang. Här kan man då få en bastuupplevelse med doftoljor och bastuviftningar. Vi arbetar
ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av funktionsnedsättning eller etnisk
bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra anläggningar.
När det gäller skolornas simskoleverksamhet så är målet att 90% av eleverna i år 3 ska kunna klara av
att hoppa eller dyka i på djupt vatten och därefter simma 25 m. De elever som inte klarar målet erbjuds
att följa med nästa klass från sin skola. Vi har även flera grupper där elever i åk 4-6 och 7-9 ges
möjlighet att träna för att klara de nationella målen som är att simma 200 meter varav 50 meter ryggsim.
Behovet av dessa grupper har ökat ytterligare de senaste åren.
Borås Stads friskvårdssatsning fortsätter för alla anställda i Borås Stad. De erbjuds fria bad på våra
publika badanläggningar. Vi har även friskvårdsavtal för alla anställda inom Västra Götalandsregionen
och med flera företag i och runt Borås.
Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad är en gratiskurs i vattenvana för alla 5åringar i Borås Stad. Detta projekt har bedrivits sen 2013. Här tänker vi se på en eventuell förändring av
denna verksamhet för 2020. Minskat intresse från målgruppen som vi vänder oss till och även ett
minskat intresse från simklubbarna att vara medarrangörer gör att vi känner att verksamheten behöver
ses över.
Vi inleder 2020 med att ha alla vår fyra publika bad öppna. Vi hoppas på en planerad stängning av
Borås Simarena under maj till oktober. Vi jobbar vidare med vår certifiering att vi ska ha en servicenivå
i världsklass till våra gäster och till varandra som medarbetare.
Realistiska Verksamhetsmått när det gäller besöksstatistiken för våra anläggningar för 2020.
Stadsparksbadet 240 000 besök.
Borås Simarena 170 000 besök.
Sandaredsbadet 65 000 besök
Dalsjöbadet 38 000 besök
Alidebergsbadet 30 000 besök.
Stadsparksbadet som är nyrenoverat, är vårt största bad med flest besökare, ca 240 000 besök/år.
Badet är ett familj- och motionsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen är normalt öppen ca 347 dagar
per år. Här kan vi erbjuda alla typer av undervisning i vatten, motionssim och vattengymnastik.
Barnkalas är ett populärt inslag på Stadsparksbadet. På badet finns en privat aktör som driver café- och
restaurang. Ett antal föreningar bedriver olika typer av verksamhet i badet. 2020 firar Stadsparksbadet
35 år. Det är med glädje vi nu kan presentera ett totalrenoverat bad, både invändigt och utvändigt.
Under 2020 ska vi fokusera på att återfå gamla och nya badgäster efter både planerad och oplanerad
stängningar. Vi vill erbjuda Boråsarna ett bad med olika typer av aktiviteter för såväl barn som vuxna.
Vi har något för hela familjen oavsett om man vill leka eller motionera!
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Borås Simarena invigdes 2010 och är en mycket populär motions-, tränings- och tävlingsanläggning.
Anläggningen är öppen ca 360 dagar per år och tar emot ca 170 000 besökare. Här har föreningslivet
fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet men även i Norge och Danmark. Simarenan
samverkar med föreningslivet och skapar förutsättningar för simundervisning för ensamkommande
barn/ungdomar. I samverkan med Svenska Livräddnings Sällskapet (SLS) arrangeras även
simlärarutbildningar.
Under 2020 hoppas vi att den planerade renoveringen av golven på Borås Simarena blir av. Arbetet
planeras att ske mellan maj-oktober. Perioden är vald för att Simklubben Elfsborgs verksamhet ska
påverkas så lite som möjligt.
Alidebergsbadet är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen
är föreningsdriven och har ca 30 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och
tävlingsverksamhet.
Sandareds sim- och idrottshall är ett bad för alla åldrar med fokus på barnfamiljer. Tre dagar i
veckan öppnar vi redan kl. 06.00 för morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för
skolor. Eftermiddagar och kvällar är det öppet för allmänheten. I vårt café kan man köpa fika men även
ett mindre urval badartiklar. Badanläggningen är öppet 10 månader på året och har stängt för
allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs sommarsimskolor, sommardoppet och
lägerverksamhet. På sommaren görs även storstädning och underhållsrenovering. Vi håller HLR-kurser
(hjärt- och lungräddning) för Borås Stads anställda och för föreningar och företag. Det finns en
simklubb i Sandared som har stor verksamhet i badet från kl. 16.00 på måndagar, då badet håller stängt
för allmänheten. De bedriver även verksamhet, efter att vi stängning för allmänheten, på lördagar och
hela söndagarna. Vi har privata aktörer som hyr in sig i Sandaredsbadet och bedriver simskolor och
våtvästträning. På lördagar hyr vi även ut badet för 2 olika kvinnoföreningar. Idrottshallen används
vardagar under dagtid av skolorna och kvällar och helger till största delen av föreningslivet.
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna
samt barn upp till 12 år. Speciella motionssimkvällar två dagar i veckan med lugn och mysig miljö är
mycket uppskattade inslag. I Dalsjöbadet har vi även en otroligt fin bastu på vår inhägnade utegård. Här
körs speciella bastuarrangemang. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och
att den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker. Vår önskan är att vi ska kunna utveckla
barnverksamheten framöver. Då de båda bassängerna i Dalsjöbadet inte är separerade, utan går på
samma reningssystem, så går det inte att ha olika temperaturer i de båda bassängerna. Detta gör det
svårt att bedriva verksamheter för de små barnen. Vi får heller inte dit målgruppen barnfamiljer med
riktigt små barn. Även miljön runt bassängerna i allmänhet, och den lilla bassängen i synnerhet, är i
behov av upprustning. Detta med tanke på säkerheten och dels med tanke på utseende- och
attraktionskraft. Vi har fått in önskemål om att bygga en höj- och sänkbar, tempererad träningsbassäng.
Det är glädjande att höra att badet finns i tankarna hos invånarna när det gäller motion och
rehabilitering.
Viskaforsbadet består av en liten bassäng med omklädningsrum, dusch och bastu. Badet är obemannat
och ligger i anslutning till Viskaforsskolan och används i undervisningen samt hyrs ut till olika
föreningar och fritidsgårdar.
Asklandabadet i Fristad är ett litet bad utrustat med hjälpmedel för att kunna ta emot personer med
olika funktionsnedsättningar. Badet har funnits sedan början på 1970-talet och hyrs idag främst ut till
daglig verksamhet samt olika boenden. Finns även några föreningar och företag som bedriver
verksamhet i Asklandabadet.
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Ambitionshöjande åtgärder
Under 2020 kommer vi att jobba extra mycket med att försöka skapa en jämställd hälsa för våra
invånare i Borås. Vi ser att vi kan bidra med att försöka öka simkunnigheten hos Boråsarna. Vi kommer
även arbeta med att vi vill att Borås ska bli en Vattensäker Kommun. För att lyckas med detta måste vi
samverka med flera andra förvaltningar.
Vi vill att våra bad ska vara tillgängliga för alla. Här kommer vi under 2020 jobba mer med att se vad vi
kan göra för att underlätta för de som har en kognitiv funktionsnedsättning.
Vi har även en stor utmaning med att bereda bassängtider för Simklubben Elfsborg under Borås
Simarenas renovering. Det kommer betyda att vår egen verksamhet kommer få kliva åt sidan till förmån
för Simklubben Elfsborg. Detta medför att Badenheten har ytterligare ett utmanande budgetår framför
oss.
Vi fortsätter hålla oss framme och deltar aktivt i arbetet som pågår i Svenska Badbranschen med
utbildningar och titlar av badsveriges personal.
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4.6 Bidragsramen
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

209

45

60

50

-42 192

-43 095

-43 110

-43 700

0

0

0

0

Nettokostnader

-41 983

-43 050

-43 050

-43 650

Kommunbidrag

41 000

43 050

43 050

43 650

-983

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat

4.8 Nämndens uppgift
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till
barn/ungdoms-, pensionärs-, funktionshinder-, etniska samt sociala föreningar.
Förutom bidragsgivning till föreningslivet så utför föreningsenheten ett stort antal aktiviteter och
processer tillsammans med det lokala föreningslivet och ofta i samverkan med SISU Idrottsutbildarna.
Bland annat så är avdelningen med och samordnar Föreningsgalan, Idrottsskolan, arbetet med Säker
och trygg förening samt kontinuerliga träffar med föreningsanställda. Utbildningar på temat
föreningskunskap spelar en central roll i enhetens uppdrag att stärka demokratiarbetet i föreningslivet.
Föreningsenheten spelar en stor roll i de många olika arrangemangen och tävlingarna som avgörs i
Borås.
Nya bidragsregler kan införas under 2020. Processen som startades hösten 2017 har landat i ett
remissförslag. Om de nya reglerna träder i kraft vid årsskiftet kommer det i vissa fall behövas
övergångsregler under 1-3 år för att ge föreningarna en rimlig chans att anpassa sig. Det finns också en
tröghet i systemet då många bidrag bygger på vad föreningarna redovisat bakåt i tiden, vilket gör att
anpassningar inte kan undvikas i ett sådant läge.
Säker och trygg förening, har sedan 2013 haft stor påverkan på föreningarna i Borås då det infördes
ett krav på certifiering för att få lokalbidrag. Andelen certifierade föreningar ökar varje år och i takt med
att materialet förbättras och förenklas underlättas arbetet i föreningarna. Materialet gjordes om 2019 för
att fokusera mer på miljöfrågor. Vi upplever att det har tagits emot positivt av föreningslivet. Under
2020 kommer vi att göra en helhetsöversyn, det vill säga från materialet via certifieringsprocess till
omcertifieringen.
Idrottsskolans arbete i socialt utsatta områden har gett resultat. Vi finns nu representerade i samtliga
av Välfärdsbokslutets definierade områden som socialt utsatta. Motion och rörelse tidigt i livet har stor
inverkan på hur aktiv man är i vuxenlivet och Idrottsskolan kan ha en avgörande roll i fostrandet till en
aktiv fritid. Att finnas och verka i dessa områden ger förhoppningsvis resultat på sikt.
Ett jämställt föreningsliv har varit ett uttalat och prioriterat område under många år. Sedan den
digitala redovisningen av aktiviteter och i viss mån andra bidrag infördes har vi fått ett förbättrat stöd
för att på djupet studera frågan. Det har också lett fram till ett nytt dokument, ett föreningsbokslut sett
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ur ett jämställdhetsperspektiv. Fortsättningsvis kommer det dokumentet tas fram varje år och utgöra en
gemensam grund när vi pratar om ett jämställt föreningsliv i Borås.
Riksidrottsförbundet levererar årligen en sammanställning över det lokala aktivitetsstödet (LOK-stödet)
som visar på antalet deltagare och träningstillfällen. Generellt kan sägas att LOK-stödet är könsneutralt
konstruerat, men att det i praktiken gynnar pojkars idrottande. Detta på grund av att stödet premierar
idrottsverksamheter med stora träningsgrupper och träningsintensiv verksamhet. Samtidigt visar
statistik att pojkar är generellt mer representerade i stora lagidrotter medan flickor är det i individuella
idrotter.
Föreningsenheten träffar föreningar kontinuerligt. Träffarna har tre viktiga syften; enheten får en bättre
vetskap om vilka aktiviteter som genomförs, enheten kan informera föreningarna om vilka möjligheter
förvaltningen/Borås Stad kan erbjuda och avslutningsvis att skapa bra och tillitsfulla relationer.
Träffarna genomförs i ofta samarbete med SISU Idrottsutbildarna i Borås.
Tillsammans med Sociala omsorgsförvaltningen pågår ett samarbete kring de sociala föreningarna. En
ökad kunskap och en bättre kontakt med dessa föreningar gör att verksamheten utvecklas positivt.
Föreningarna kan också hitta nya samverkansformer med andra föreningar som man inte gjort tidigare.

4.9 Ekonomiska förutsättningar
För närvarande pågår en översyn av det befintliga föreningsbidragssystemet. Styrgrupp för arbetet är
Fritids- och folkhälsonämndens presidium och en referensgrupp bestående av en representant från
Kommunfullmäktiges samtliga partier deltar i arbetet. Härutöver kommer ett antal dialoger och
överläggningar, i Överenskommelsens anda, att ske med civilsamhället och i nära samverkan med
Föreningsrådet. Dessutom kommer överläggningar att ske med andra kommunala nämnder som har
kopplingar till bidragssystemet.
Den ekonomiska konsekvensen av översynen kan först få genomslag i 2020 års budget och
utgångspunkten är att befintlig ram ska klara de förändringar som föreslås.

4.10 Verksamhet 2020
Tkr

Bokslut 2018

Budget 2019

Prognos 2019

Budget 2020

-2 598

-3 185

-2 860

-3 250

-32 246

-31 590

-33 185

-32 125

Bidrag till etniska föreningar

-2 181

-2 100

-2 050

-2 100

Bidrag till sociala föreningar

-2 970

-2 800

-2 800

-2 800

Bidrag till funktionshindrade

-1 357

-1 275

-1 455

-1 275

-631

-2 100

-700

-2 100

-41 983

-43 050

-43 050

-43 650

Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa
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Föreningsbidrag
Ett föreningsbokslut har tagits fram under året och som avser verksamheten 2018. I bokslutet redovisas
antalet medlemmar, fördelade på kön och föreningskategori. Att vara delaktig i en förening kan vara
hälsofrämjande på flera sätt. Det ger bland annat en inblick i hur demokratin fungerar, det kan också
stärka de sociala kontakterna och nätverk kan bildas. Föreningslivet erbjuder också stimulerande och
utvecklande aktiviteter där man kan agera tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Bokslutet visar
också att föreningslivet i Borås är relativt jämställt men att det finns stora variationer mellan och inom
de olika kategorierna.
Ungdomsföreningar är den största kategorin sett till både medlemmar och beviljade medel, här ingår
bland annat idrotten som redovisar hela 42 000 medlemskap. Andelen pojkar och flickor som är
bidragsberättigade (6-20 år) uppgår till 57% respektive 43%. Seniorföreningarna är den näst största
medlemskategorin med drygt 9 100 medlemskap, vilket är en minskning på ca 1 400 medlemmar på de
senast 10 åren.
Bidragsutredningen är avslutad och ute på en remissomgång. Ambitionen är att de nya reglerna ska
börja gälla från årsskiftet 2020. Förändringarna föreslås vara kostnadsneutrala, såvida det inte finns
politiska ambitioner som kommer fram under remisstiden. Kommunstyrelsen kommer att behandla
ärendet under den senare delen av oktober månad.
Inom arbetet med Säker och trygg förening sker en ständig utveckling. I dagsläget har ca ett hundratal
genomgått certifieringen och ett högt antal föreningar återcertifierar sig med jämna mellanrum.
Idrottsskolan fungerar i många avseenden på samma sätt som vid starten 1990 och är en utmärkt väg
för den som vill prova på många idrotter till låg kostnad men även en bra start till ett liv i rörelse.
Utmaningen har varit i de socialt utsatta områdena där kultur och språk har gjort att Idrottsskolan fått
hitta andra vägar än de traditionella formerna där ideella föräldrar är ledare. Samverkan sker med våra
mötesplatser och skolor i dessa områden för att infomera och hitta former som gör att fler får chansen
att vara med.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Fritidsgårdsverksamhet
5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått
Öppethållande timmar per vecka,
fritidsgård
Öppethållande dagar per vecka
Andel besökare som är flickor/kvinnor

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

349

360

350

6

6

6

32%

50%

50%

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

5.2 Badenheten
5.2.1 Besökare
5.2.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal besökare Stadsparksbadet

75 734

260 000

240 000

Antal besökare Borås Simarena

196 305

180 000

170 000

Antal besökare Sandaredsbadet

68 403

65 000

65 000

Antal besökare Dalsjöbadet

46 198

38 000

38 000

Antal besökare Alidebergsbadet

44 262

30 000

30 000

Renovering av Stadsparksbadet med två stängningar gör att vi har en resa att göra för att hämta tillbaka
våra gäster. Vi har nu ett renoverat bad men inga nya attraktioner som lockar besökare. Detta gör att vi
behöver sänka de budgeterade besöken för Stadsparksbadet för att de ska hamna på en realistisk nivå.
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5.3 Föreningsenheten
5.3.1 Ungdomsföreningar
5.3.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

21 387

21 000

21 000

165

165

165

62 398

66 000

65 000

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

43%

50%

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

57%

50%

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

47%

40%

55%

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Bidragsberättigat medlemskap

5 526

4 700

5 000

Antalet aktiviteter

3 929

3 500

3 500

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

44%

50%

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

56%

50%

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

14%

40%

50%

Bidragsberättigat medlemskap
Bidragsberättigat föreningar
Antalet aktiviteter

5.3.2 Etniska föreningar
5.3.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
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5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
5.3.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Bidragsberättigat medlemskap

4 296

4 200

4 200

Antal aktiviteter

1 977

2 500

2 500

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

62%

50%

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

38%

50%

50%

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

23%

40%

50%

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

9 018

9 900

9 200

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

68%

50%

50%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

32%

50%

50%

9%

40%

40%

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

95

90

95

6

8

8

5.3.4 Pensionärsföreningar
5.3.4.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Bidragsberättigade medlemskap

Andel föreningar som är certifierade
som säkra och trygga

5.3.5 Överenskommelsen
5.3.5.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antal anslutna
föreningar/organisationer
Antal upprättade avtal /IOP
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5.4 Anläggningsenheten
5.4.1 Borås Arena
5.4.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

1 867

1 500

1 500

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

5.4.2 Borås Arena 2
5.4.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

1 236

1 300

1 300

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

Antal köpta årskort på Skatehallen

50

50

65

Antal föreningsaktiviteter

40

60

70

10%

35%

40%

Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

5.4.3 Lundby Park
5.4.3.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Andel besökare som är flickor/kvinnor
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5.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
5.5.1 Brygghuset
5.5.1.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

36

36

36

Antal slutna bokningar av unga

1 232

500

1 000

Antal öppna bokningar av unga

152

150

150

Antal bokningar av vuxna som skapar
innehåll för unga

258

250

250

Andel besökare som är flickor/kvinnor

49%

50%

50%

Årsutfall 2018

Budget 2019

Budget 2020

178

185

185

5

5

5

50%

50%

Öppethållande timmar per vecka,
Brygghuset

5.5.2 Mötesplatser
5.5.2.1

Mått som följs upp av Kommunfullmäktige

Verksamhetsmått
Öppethållande timmar per vecka,
mötesplatser
Öppethållande dagar per vecka
Andel besökare som är flickor/kvinnor

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

Budget 2020

Plan 2021

Plan 2022

600

1 500

1 500

2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och
inne

1 500

1 500

1 000

3. Utveckling av aktivitetsplatser

2 500

2 000

2 000

4. Utveckling av spår och leder

530

1 350

1 650

5. Utveckling av badplatser (utebad)

400

1 200

400

6. Evenemangsstaden Borås

1 000

1 000

1 000

7. Ryavallen

1 000

0

0

7 530

8 550

7 550

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

8. Nya isytor i Borås
Summa

1. Konstgräsplaner - 500 tkr
Färdigställande av miljöförbättrande åtgärder föreslås på planer som snöröjes. Inget utbyte av plan
2020, däremot byte 2021 samt 2022.
2. Utveckling av idrottsanläggningar ute och inne - 1 500 tkr
Avser inventarier och byte av utrustning på samtliga idrottsanläggningar inomhus respektive utomhus.
3. Utveckling av aktivitetsplatser enligt plan - 2 500 tkr
Vi följer den upprättade planen för aktivitetsplatser.
4. Utveckling av spår och leder - 530 tkr
Avser en satsning på belysning vid Gässlösaspåret anknytning Blå Stjärnan, förbättring av
Kransmossens motionsspår samt nya mountainbike-leder vid Hedvigsborgsområdet. I övrigt följer det
den upprättade planen för spår och leder.
5. Utveckling av badplatser utomhus - 400 tkr
Avser ett utbyte av bryggor vid Sjömarkens badplats, de nuvarande är 20 år gamla. Inför 2021 planeras
en satsning på Almenäs med en ny tillgänglighetsanpassad badpir och promenadslinga samt en
cykelbana ända fram till badplatsen
6. Evenemangsstaden Borås - 1 000 tkr
Avser en årligen återkommande satsning på orienteringskartor till de åtta orienteringsklubbarna i Borås.
Skogen är orienterarnas idrottsanläggning och då ställer det krav på uppdaterade och ändamålsenliga
kartor för att de ska kunna bedriva en meningsfull verksamhet.
7. Ryavallen - 1 000 tkr
Avser färdigställande av tätskikt på läktaren samt ett tak över pressläktaren.
8. Två nya isytor i Borås. Lokalförsörjningsförvaltningen har gjort en förstudie och bedömt att
kostnaden landar på 110-120 miljoner. Intervallet varierar beroende på vilken plats hallen placeras på.
Beroende på vilken plats hallen placeras så får den olika krav på sin arkitektur. Ryda är ju till exempel
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en placering som inte ger så stora krav på arkitektur medan parkeringen vid Djurparken och infarten till
Borås ställer högre krav. Investeringsmedel bör äskas i Lokalförsörjningsnämndens budget.

6.2 Investeringar som löper över flera år
Godkänd
utgift

Budget
tom 2019

Budget
2020

Plan
2021

Plan
2022

1. Utveckling av Borås
Skidstadion ink. förberedelser
inför SM-veckan 2021

8 000

3 000

4 000

500

500

2

2. Boda aktivitetspark

5 500

2 000

2 000

1 000

500

2

3. Utveckling av wifi till
idrottsanläggningar

1 150

950

200

0

0

2

900

0

300

300

300

0

5. Kronängsparken

5 000

0

2 500

2 500

0

0

6. Nytt Skyttecenter

500

0

500

0

0

0

21 050

5 950

9 500

4 300

1 300

Projekt

4. Öppen ungdomsverksamhet
och Mötesplatser

Summa

Projekt
status

Förklaring projektstatus
0: Ej påbörjat projekt
1: Förstudie
2: Pågår
3: Klart

1. SM-veckan 2021 - 4 000 tkr
Förberedelser för SM-veckan vinter v 5, 2021. Ett samarrangemang mellan Riksidrottsförbundet (RF),
Sveriges Television samt Borås Stad. Ett antal åtgärder på skidstadion, med bland annat en ny bro på
vägen mellan Hybergsvägen och Ymergården samt anpassning av vissa skidspår för konstsnöetablering.
Investeringarna förstärker anläggningens nyttjandegrad efter arrangemanget. Ett avtal kommer att
upprättas med RF som reglerar åtaganden från stadens sida.
2. Boda aktivitetspark 2 000 tkr
Satsningen på Boda fortgår för att färdigställa aktivitetsparken samt förstärka tryggheten i området med
bland annat ny belysning.
3. Utveckling av wifi till idrottsanläggningar - 200 tkr
Sista året av tre där vi förstärker "uppkopplingen" på vissa evenemangsarenor.
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4. Fritidsgårdar och mötesplatser - 300 tkr
avser inventarier och utrustning till samtliga fritidsgårdar och mötesplatser. Det är en tuff miljö med
många besök som kräver ett regelbundet utbyte av möbler och inventarier, för att bibehålla en attraktiv
miljö. Tidigare har detta belastat driftbudgeten och det klarar inte verksamheten längre.
5. Kronängsparken - 2 500 tkr + 2 500 tkr
I enligt med en ny detaljplan för området så kommer fotbollsplanen att behöva flyttas. En
kostnadsberäkning uppgår till 5 000 tkr och avser flytt av spelplan samt ny läktare och nytt staket samt
belysning. Projektet tidsberäknas till senhösten 2020 samt 2021, det kan också förskjutas beroende på
detaljplanens genomförande. Summan bör reserveras med tanke på att området eventuellt måste
saneras.
6. Nytt Skyttecenter - 500 tkr
Borås skytteallians planerar och genomför studier för en eventuell etablering av ett nytt skyttecenter i
anslutning till Guttasjön. Arbetet kräver en hel del fördjupningsstudier, inte minst kring olika
miljöaspekter samt realistiska kostnadskalkyler med mera. Summan föreslås täcka de olika utredningar
som är en förutsättning för att komma vidare med projektet.
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2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00003 1.2.4.1

Tommy Jingfors
Cecilia Strömberg
Handläggare

Budget 2020 för Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2020
och översända rapporten till Kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt
utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme.
Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat
storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå och i
den andan vill vi fortsätta. Under 2020 påbörjas arbetet med SM-veckan vinter
som går av stapeln januari 2021.
En omfattande bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts under 2019
och målsättningen är att det nya stödet ska börja gälla från årsskiftet 2020.
I alla de satsningar och prioriteringar som görs är utgångspunkten för Fritidsoch folkhälsonämndens arbete att skapa förutsättningar för ett jämlikt samhälle.
Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2020 uppgår till 253 570 tkr.
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 209 920 tkr och bidragsramen
43 650 tkr. För att klara av 2020 uppdrag och ambitioner finns ett behov av en
förstärkt budgetram på 6 500 tkr.
Årets investeringar beräknas till 17 030 tkr.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som
Kommunfullmäktige och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och
investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former, ett målmedvetet
jämställdhetsarbete samt en social hållbarhet.
Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste sex åren har vi levererat
storstilade arrangemang och tävlingar på nationell och internationell nivå och i
den andan vill vi fortsätta. Under 2020 påbörjas arbetet med SM-veckan vinter
som går av stapeln januari 2021. För att fortsätta sätta Borås på kartan krävs
inte bara ett engagemang från föreningsliv, medarbetare och medborgare, som
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vi är lyckligt lottade att ha, utan också en budget som gör det möjligt att
ständigt utveckla och förbättra våra olika arenor.
Under 2020 kommer Mötesplatserna att vara i fokus. Ett successivt
utvecklingsarbete har startat med Norrbyhuset som ett bra föredöme.
Målsättningen är att mötesplatserna på Hässleholmen, Sjöbo, Hulta och
Kristineberg ska utvecklas i en liknande form. Vår bedömning är att
Mötesplatserna kommer att få en stor betydelse i framtiden på de platser de
finns. Av den anledningen äskar nämnden om 1,0 årsarbetare, till varje
Mötesplats (5 stycken), under de kommande fem åren med start 2020.
En stor bidragsutredning av föreningsstödet har genomförts under 2019 och
målsättningen är att det nya stödet ska börja gälla från årsskiftet 2020.
Utgångspunkten i Fritids- och folkhälsonämnden arbete är att skapa
förutsättningar för ett jämlikt samhälle och det görs genom bland annat; ett
rörligt och tillgängligt friluftsliv, en öppen ungdomsverksamhet för alla barnoch ungdomsgrupper, Mötesplatser som fungerar som sociala och tillgängliga
arenor i närsamhället, idrotts- och friluftsanläggningar som är attraktiva
och jämställda, att tillsammans med Grundskolan lyckas med
simundervisningen för barn i unga år, stödja och arbeta tillitsbaserat med vårt
civilsamhälle för att skapa de bästa fritidsaktiviteterna, och inte minst
tillsammans med föreningar utveckla evenemangsstaden Borås.
Fritids- och folkhälsonämndens budgetram för 2020 uppgår till 253 570 tkr.
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 209 920 tkr och bidragsramen
43 650 tkr. Utgångspunkten är en uppräkning av löner med 2,7 % och övriga
kostnader med 1,8 %. Inkluderat i ramarna finns ett effektivitetskrav på 0,5 %
enligt beslut i KF. 1 024 tkr på fritidsramen samt 215 tkr på bidragsramen. För
att få en budget i balans och för att skapa en buffert i budgeten, så är
anpassningskravet ca 3,3 milj kr för fritidsramen.
Fritidsramen
För att kompensera för utökade hyreskostnader i samband med nya lokaler
gällande Hässlehuset (Mötesplats Hässleholmen) så har budgeten för
fritidsramen räknats upp med 820 tkr. Detta är en ramjustering som förutsätts
göras mellan Kulturnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden då en
förstärkt budgetram redan tilldelats Kulturnämnden i sin helhet (år 2018 samt
2019).
Utöver ramjusteringen mellan Kulturnämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden på 820 tkr finns ett behov av förstärkt ram för att klara av
uppdrag och ambitioner under året.

Sida

Borås Stad

3(4)








5 000 tkr för att säkerställa genomförandet av SM-veckan vinter, i
januari 2021.
En årsarbetare, 600 tkr, med utgångspunkten att utveckla Mötesplatser
till att bli "motor" för verksamhetsöverskridande samverkan samt för
Medborgarservice. Mötesplatserna kommer att spela en stor roll i
arbetet med att öka det lokala inflytandet och engagera människor i en
positiv utveckling av närområdet.
500 tkr som en kompensation för ökade kapitalkostnader i samband
med investeringar kopplat till 2019 års evenemang med Junior EM i
friidrott.
400 tkr som ett stöd till de fyra ortsråden som en fortsättning på arbetet
efter att Leader-projektet avslutas vid årsskiftet 2019.

Totalt 6 500 tkr.
Investeringarna på Borås Arena, benämnt 2.0, kommer att innebära högre
hyreskostnader för Fritids- och folkhälsonämnden. I nuläget vet vi inte hur
mycket, men för kostnadsökning som uppstår förutsätts en utökad budgetram.
Budgetramen för verksamhetsåret 2020 är ansträngd. Samtliga enheter kommer
att behöva anpassa sin verksamhet. I liggande budgetförslag finns anpassningar
som behöver studeras mera ingående utifrån en risk- och konsekvensanalys.
Förvaltningen får i uppdrag att initiera dessa analyser och redovisa senast på
nämndens oktobermöte.
Taxor och avgifter 2020
Fritids- och folkhälsonämnden samlade dokument gällande taxor och avgifter
för 2020 kommer till nämnden som ett särskilt beslutsärende under hösten
2019.
Sociala investeringsprojekt
Sociala investeringsprojektet ”Kraftsamling Sjöbo” går in på sitt sista år 2020.
Precis som föregående år särredovisas dessa kostnader och bokslutsjusteras vid
årets slut. Total budget för åren 2018-2020 är 3 000 tkr.
Bidragsramen
Bidragsramen 2020 höjs med 600 tkr i jämförelse med 2019. Däri inkluderat ett
effektivitetskrav på 215 tkr.
Investeringar
Årets investeringar beräknas till 17 030 tkr och specificeras närmare i bilagd
rapport, rubrik 6.1-6.2 – Investeringar.
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Beslutsunderlag
1. Budget 2020 – Fritids- och folkhälsonämnden.
Samverkan
Samverkan har skett med fackliga representanter i samband med förvaltningens
FSG, 2019-08-22.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen - KS.diarium@boras.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3

Tommy Jingfors
Pia Essunger
Handläggare

Mötesplats Sjöbo - ombyggnad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner en samlokalisering av Mötesplats
Sjöbo, den öppna ungdomsverksamheten och Kulturnämndens bibliotek. I de
gemensamma lokalerna, inklusive den gamla biografen, kan också samverkan
med civilsamhället i allmänhet och med föreningen Hemgården i synnerhet
utvecklas. All denna verksamhet kan samlokaliseras till ett gemensamt
generationsövergripande hus, under förutsättning att lokalerna kan renoveras
och byggas om och till. Som föregångare fungerar Norrbyhuset och
Hässlehuset.
Vidare föreslås att Kommunstyrelsen ger AB Bostäder i uppdrag att projektera,
i nära samverkan med Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Vård- och äldrenämndensamt
Samhällsbyggnadsnämnden, en detaljerad och gemensam genomförande- och
tidsplan där framtida investerings- och driftkostnader redovisas. Huruvida en
detaljplaneändring är nödvändig ska belysas i projekteringen.
Sammanfattning
Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling
på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området.
Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020.
Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område
som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.
Som ett led i att uppnå visionen behöver aktiviteter som tillför mer liv och
rörelse på Sjöbo utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet
Sjöbohuset, som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får
nära till ett gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska
och sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom
Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom
konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med
plats för möten, framtidstro och kontinuitet från historien och nutiden.
Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen,
Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen,
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Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt
andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett
generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen
som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad
mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och
vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna
aktiviteter.
Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad
verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och att undvika att rum står
tomma. Förändringen innebär om- och tillbyggnad av befintliga lokaler såsom
Öppen ungdomsverksamhet och Bibliotek, biografen renoveras och två
tillbyggnader tillförs. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer,
mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb
och dess verktygsbibliotek finnas tillsammans med en föreningsallians
samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa en attraktiv
mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med sin breda
verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget kommer huset att
vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en välfungerande och
uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo som område.
Ärendet i sin helhet – processens gång
År 2016 genomfördes medborgardialoger på Sjöbo i syfte att engagera
invånarna och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Redan då gavs
önskemål om att öppna upp den gamla biografen på Sjöbo Torg. Under många
år, från början av 1960-talet, var det en aktiv biograf som fungerade som ett
medborgarhus. När biografen lades ner flyttade Finska Pingstkyrkan in. Efter
det var det kommundel Sjöbo som utnyttjade lokalen för bland annat Framtid
Sjöbos och fritidsgårdens verksamhet. Nu har den inte används på drygt sju år
och står helt tom.
Våren 2016 startade ett områdesnätverk bestående av lokala aktörer i området
från både kommun, region och idéburen verksamhet. I nätverket framkom
behov av att bredda den befintliga mötesplatsverksamheten genom att få olika
kulturer och fler åldersgrupper att mötas. Det framkom också behov av större
arrangemangslokal.
Våren 2017 visade Hemgården och Svenska kyrkan intresse för biografen och
ville föra en dialog med fler föreningar och offentliga verksamheter på Sjöbo
kring intresse, behov och möjligheter med verksamhet i biografen. De
föreningar som deltog i dialogen utöver Hemgården och Svenska kyrkan var
Kultkompaniet, SISU, Hyresgästföreningen. Dialogen visade en samstämmighet
i att biografen borde öppnas och de såg potential i att använda lokalen till att
sammanföra människor och ordna aktiviteter för alla åldrar. Mot denna
bakgrund åtog sig Hemgården att föra processen vidare tillsammans med Borås
Stad.

Sida

Borås Stad

3(8)

Hösten 2017 sökte Innovationsplattform Borås medel från Vinnova för
etablering av ett Medborgarlabb som blev beviljat. Parter i Vinnovaprojektet är
Borås Stad, Högskolan Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården.
Hemgårdens ansvar som projektpart är att driva processen kring biograflokalen
vidare i samverkan med andra föreningar och Borås Stad.
Våren 2018 påbörjade projektledare för Kraftsamling Sjöbo en dialog med olika
professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med personer från Familjecentralen,
Närhälsan, Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo,
Fritidsgården, Biblioteket, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF,
Sjöboskolan och Erikslundskolan framkom att det saknas en större samlingssal
för exempelvis föreläsningar, större sammankomster och gemensamma
arrangemang. Det framkom också att de saknade en mötesplats för alla till
skillnad till dagens mötesplats som främst besöks av seniorer. Det fanns en
önskan om något nytt där människor från olika kulturer, ung som gammal kan
mötas.
Under våren 2018 genomfördes dialogcaféer och pop-up dialoger med
ungdomar, vuxna och pensionärer i syfte att ta reda på vad som enligt
invånarna behöver förbättras på Sjöbo och på vilket sätt de kan bidra själva.
Drygt 150 personer har deltagit i dialogerna. I dialogerna framkom behov av
fler aktiviteter riktade till olika åldrar, framförallt aktiviteter som kunde tillägnas
både föräldrar och barn tillsammans. I dialogerna framkom också att invånare
på Sjöbo har behov och önskemål om ett offentligt ”vardagsrum” då de bor
trångbott. Invånarna efterfrågar också större mötesplatser där man kan ses över
olika åldrar, där det finns plats för större kulturevenemang och där olika
kulturer kan mötas. De upplever att detta inte finns idag. De ser potential i att
öppna biografen för att kunna erbjuda större plats för möten, aktiviteter och
olika arrangemang.
I april 2018 presenteras resultaten från dialogcaféerna för samtliga
nämnpresidier vilket blev underlag för en politikerworkshop. Politikerna fick
diskutera vad de ansåg skulle prioriteras. Sammanfattningsvis resulterade
workshopen i sju utvecklingsområden. Ett av områdena handlade om att få till
ett gemensamt hus genom att sammankoppla befintliga mötesplatser i en och
samma huskropp, använda befintliga lokaler samt öppna upp biografen.
I maj 2018 arrangerade Hemgården en workshop i syfte att bjuda in fler
föreningars delaktighet i ett framtida gemensamt hus med biografen som nav.
Samtliga föreningars tankar om hur biografen skulle kunna användas samt hur
de skulle kunna bidra samlades in och sammanställdes. Workshopen resulterade
i att föreningarna bildade en föreningsallians. Senare tillsattes en styrelse med
representanter från Kulturföreningen Tåget, Kultkompaniet, Hemgården, Borås
Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet. Tanken med alliansen är att de med
sin samlade kompetens ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud som möter
Sjöbobornas behov.
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I juni 2018 bjöds representanter för mötesplatser och öppen
ungdomsverksamhet, mötesplatser för äldre, Föreningsalliansen, biblioteket och
familjecentralen in till en projektstudio i syfte att skapa en gemensam bild av ett
gemensamt hus på Sjöbo samt identifiera utmaningar och möjligheter med att
samlokalisera olika verksamheter.
I augusti 2018 presenterades resultatet från projektstudion för
förvaltningschefer från Kulturförvaltningen, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen samt AB Bostäder. Det
resulterade i att AB Bostäder uppdrog åt arkitektfirman Krook och Tjäder att ta
fram en idéskiss på ett generationsövergripande Sjöbohus i anslutning till Sjöbo
Torg.
I april 2019 presenterades en idéskiss samt beräknade kostnader, inkluderande
en ombyggnad av biografen, på en kommunalrådsbredning.
Varför en satsning på Sjöbo?
Sjöbo är ett socioekonomiskt utsatt område där det bor drygt 9 000 invånare. I
området bor människor med ca 40 olika nationaliteter, många är trångbodda,
arbetslösheten är hög, inkomsterna är låga och det förekommer psykisk ohälsa i
stor utsträckning. På Sjöbo bor människor med olika livssituationer och
hälsoskillnaderna är stora. Det bor många ensamstående mammor, sjuka och
sjukpensionerade och många äldre.
Socioekonomiskt utsatta bostadsområden tenderar enligt forskning att ha lägre
sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar och
därmed också en lägre kollektiv förmåga. Det sägs också att människor med
sämre ekonomiska förutsättningar oftast har ett lägre socialt och samhälleligt
deltagande. Det är något som även framkommit i Kraftsamling Sjöbo varför
dess fokus blivit att arbeta med att bygga sociala relationer, skapa förtroenden
och få invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen på Sjöbo.
Enligt forskning ses mellanmänskliga relationer, tillit, medskapande och ett
deltagande i lokalsamhällets utveckling som viktiga faktorer och värden för
social hållbarhet, hållbar samhällsutveckling och för en positiv
folkhälsoutveckling. Därför har projektet arbetat med kontinuerliga dialoger
och medskapande metoder för att utveckla detta.
Arbetet med att bygga sociala relationer har setts som ett led i att skapa större
förtroende mellan kommun och medborgarna och på så sätt försöka öka
intresset för ett socialt deltagande. Tanken med att få invånarna delaktiga är att
ge invånarna inflytande över de sammanhang som de är en del av. De är
experter på sin egen situation och sitt område.
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Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och
Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar
för att öka de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få
invånarna till att bli aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och
vardag. Samverkan mellan våra mötesplatser är ytterst viktig och det är genom
mötesplatserna vi kan arbeta aktivt med dessa sociala värden och på så sätt
utveckla tryggheten, motverka ensamhet och socialt utanförskap och bygga och
utveckla tilliten mellan staden och lokalsamhället. Det allaktivitetshus som
föreslås placeras centralt för att knyta ihop norra delen med södra delen.
Ett gemensamt hus underlättar samverkan genom att alla verksamheter finns
under samma tak och behöver organisera sig tillsammans och på så sätt kan
effektivisera och förbättra servicen för invånarna samt uppnå gemensamma
mål. Framgångsfaktorn är att vi samverkar över olika professioner och
förvaltningsgränser för ett bättre utfall både ekonomiskt och resursmässigt.
Verksamheterna i huset skulle dessutom tillgodose flera behov och intressen på
området. En satsning i centrum binder ihop området och skulle öka
möjligheten till möten mellan människor och mellan generationer och främja
aktiviteter och rörelse på området året om. Det handlar om att tillsammans med
invånare bygga ett tryggare, attraktivt och mer välmående samhälle.
Det handlar inte bara om att bygga, det är människorna som gör området och
relationen mellan kommun och invånare är därför avgörande. Det är viktigt att
ta hänsyn till påbörjade medskapande processer och ha med i åtanken att tillit är
något som behöver underhållas - om vi inte fortsätter och tillvaratar
medborgarnas synpunkter går tilliten snabbt förlorad. Förslaget med ett nytt
Sjöbohus bygger på Sjöbobors efterfrågan och har framkommit i dialog med
invånarna.
Verksamhet i ett framtida Sjöbohus
Sjöbohuset ska bli en publik byggnad som föreslås utformas för att kunna
fungera som ett nav för aktörer, såsom idéburna verksamheter, som vill verka
för att tillgodose behov i området. En flexibel samlingslokal i huset skulle
kunna nyttjas för större arrangemang, men också fungera som en ”hall” för
aktiviteter som exempelvis teater, dans, föreläsningar och e-sport. En cafédel
behövs som en gemensam knutpunkt i huset. Genom att bygga ett större kök
skapas möjligheten att kunna laga mat tillsammans och umgås, ett intresse som
finns hos många grupper i närområdet och som förhoppningsvis gör att fler
vuxna vistas i området.
Tanken är att det ska bedrivas verksamhet för olika åldrar och kulturer utifrån
ett tillgänglighets-, jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Tanken är att
huset nyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs att många
aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger resurser
och gemensamt fyller Sjöbohuset med verksamhet och aktiviteter. Primärt är
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tanken att Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, Medborgarlabbet och
föreningsalliansen tillsammans bedriver verksamhet i huset, men att det även
ges möjlighet till invånardrivna aktiviteter. Föreningsalliansen bestående av
Hemgården, Kulturföreningen Tåget, Borås Folkhögskola, SISU och
Studiefrämjandet kommer med sin samlade kompetens att erbjuda ett brett
aktivitetsutbud utifrån invånarnas behov. De kommer även bemanna vid
aktiviteter och vara delansvariga för underhåll av lokalen biografen.
Medborgarlabbet har startat ett verktygsbibliotek vilket också kommer att
inrymmas i Sjöbohuset.
En mer detaljerad plan för verksamheten i ett framtida allaktivitetshus kommer
att tas fram genom en projektstudio under hösten 2019.

Utformning av den fysiska miljön
En förutsättning för att Sjöbohuset ska bli välbesökt är att invånare och lokala
aktörer får möjlighet att vara medskapande i dess utformning. Tanken är att
bjuda in till kreativa workshops för att få med både barn, vuxnas och äldres
perspektiv i utformningen. Tillgänglighet är en viktig del att ta hänsyn till varför
personer med funktionsnedsättningar också behöver delta. Utformningen
kommer ske i bred samverkan mellan flera förvaltningar och lokalsamhället
samt att tidigare erfarenheter från att skapa Norrbyhuset samt Hässlehuset
kommer att tas i beaktning.

Redan inplanerade insatser på Sjöbo
Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo finns en förvaltningsövergripande
projektgrupp. Projektgruppen har påbörjat en process med att ta fram en
handlingsplan i syfte att motverka utvecklingen av den begynnande negativa
trend som skönjts samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel. Handlingsplanen
beräknas vara sammanställd hösten 2019 då förvaltningarna kommer att
påbörja genomförandet av planen. Aktiviteterna följs upp i styrgruppen för
Kraftsamling Sjöbo.
Kommunfullmäktige har beviljat 1, 9 miljoner i byggbonusmedel för att rusta
upp Sjöbo Torg. Tekniska förvaltningen och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar
på torget utifrån lokala behov som framträtt. En arbetsgrupp har bildats,
förändringsplan tagits fram och förändringar påbörjats. Belysningen har
förstärkts och bytts ut för att öka tryggheten. Mer belysningsarbete fortlöper
under hösten. Nya parkbänkar har placerats ut samt planteringarna har
utvecklats för att göra torget mer attraktivt. Under hösten 2019 kommer träd att
beskäras, markarbete göras i syfte att förbättra tillgängligheten.
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En del i satsningen med Kraftsamling Sjöbo är ett Vinnovafinansierat projekt
som handlar om att etablera ett Medborgarlabb, Sjöbo 2.0. Syftet med
Medborgarlabbet är att stödja invånare, föreningar och organisationer i att
mötas och utveckla idéer för positiv samhällsutveckling på Sjöbo. En viktig
utgångspunkt är att invånare och lokala aktörer blir medskapande i utvecklingen
av Medborgarlabbet och dess aktiviteter. Ett tiotal dialogforum och
medskapande aktiviteter har därför genomförts som sedan legat till grund för
utvecklingen av Medborgarlabbet och dess aktivitetsplan. Under våren 2019
påbörjades utvecklingen av ett verktygsbibliotek i syfte att ”dela mera” samt att
ge människor med låga inkomster möjligheten att låna verktyg för enklare
renoveringsarbeten i hemmet. Verktygsbibliotekets utveckling fortlöper under
hösten 2019. Projektparterna Borås Stad, RISE, Högskolan i Borås, Science
Park, Drivhuset och Föreningen Hemgården håller på att arbeta fram en modell
för Medborgarlabbets funktion som testbädd och för hur funktionen kan skalas
upp och bli hållbar på sikt.
Statens konstråd har beviljat Kulturnämnden medel genom utlysningen ”Konst
i stadsdelsutveckling”. Totalt är 2,4 miljoner avsatt för projektet under 20182020. Kulturförvaltningens avsikt med sin ansökan om Konst i stadsutveckling
är kopplat till projektet Kraftsamling Sjöbo och en konstnär har precis
rekryterats. Konstnären ska engageras för att kartlägga och organisera den
potential som finns på Sjöbo. Genom att göra det tillförs en kritiskt kreativ
kraft. En konstnärs medverkan kan generera nya samverkansformer mellan
boende och övriga aktörer i projektet. Ambitionen är att utveckla området
tillsammans med den kreativa kraft som upparbetats genom Kraftsamlingen.
Konstnären ska tillsammans med de boende genom bl.a. workshops och
dialoger ta fram ett konstverk som lever kvar och berikar i stadsdelen.
Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat
projekt ”SIGURD” - Sustainable Impact Governance for urban development,
som handlar om att utveckla metoder för att mäta effekter och sociala värden
för en hållbar samhällsutveckling. Borås Stad går bland annat in med
Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet 2019-2021. Projektparterna
kommer under 2020 att vara behjälpliga med att utvärdera processer och
aktiviteter inom ramen för Kraftsamlingen i syfte att synliggöra dess effekter
och sociala värden.
Förslag till utveckling av Sjöbohuset
En ny idéskiss behöver tas fram utifrån en realistisk budgetram, där Hässlehuset
får vara föregångare.
Ta fram en detaljerad och gemensam genomförande- och tidsplan med framtida
investerings- och driftkostnader.
Genomföra en Projektstudio med verksamheter som berörs av förändringen.
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Syftet med projektstudion är att arbeta fram verksamheters behov inför
utformningen samt arbeta fram en gemensam verksamhetssyn och
gemensamma mål. Huset kommer att inrymma de behov som framkommer.
Genomföra olika labs inom ramen för Medborgarlabbet i syfte att förenkla
framtida samarbetsutmaningar verksamheterna som ingår i allaktivitetshuset.
Medskapande workshops med tjänstemän, invånare, föreningar och lokala
aktörer för Sjöbohusets utformning.

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. AB Bostäder

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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SKRIVELSE

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282

Datum

Instans

2019-08-20

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00124 1.2.3.2

Riskanalys och intern kontrollplan 2020 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern
kontrollplan 2020 och översända denna till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.

Ärendet i sin helhet
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god
intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt
vidtar åtgärder för att minimera dem.
Granskningen ska verifiera att;




verksamheten är ändamålsenlig och kostnadseffektiv
den finansiella rapporteringen och informationen om verksamheten är
tillförlitlig
tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera följs

Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den
politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte
allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern
kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Committee of Sponsoring
Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och
intern kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver
genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden. COSO- modellen bygger på
att siffrorna för konsekvens och sannolikhet multipliceras. Om risken bedöms
vara hög (9 och högre) bör riskmomentet kontrolleras under kommande år.
Väljer man att bortse från detta så ska det kommenteras. Nämnden kan även
välja att i intern kontrollplan ta med risker med låg samlad bedömning.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Fokus för riskidentifiering inför 2020har varit att beakta risker inom den egna
verksamheten och utifrån ett brett perspektiv. Ett arbete med att identifiera
risker på verksamhets,- och förvaltningsövergripande nivå har genomförts.
Nämnden har varit delaktig i arbetet med riskidentifiering genom en workshop.
Intern kontrollplan är en produkt av risk-och väsentlighetsanalysen. I planen
anges de konkreta åtgärder som ska vidtas för att motverka, förebygga,
minimera eller i vissa fall eliminera identifierade risker. I planen specificeras
riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när kontrollerna ska göras.
Intern kontroll är en del i arbetet med ständiga förbättringar, att identifiera
risker och hitta förbättringsområden är en del i verksamhetsutvecklingen.
Utöver den interna kontrollplanen på nämndsnivå har arbetet med intern
kontroll även mynnat ut i ett antal förbättringsarbeten som hanteras på
verksamhetsnivå.

Beslutsunderlag
1. Riskanalys 2020 Fritids och folkhälsonämnden, 2019-08-20
2. Intern kontrollplan 2020 Fritids- och Folkhälsonämnden, 2019-08-20
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Riskanalys 2020
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll och
att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.

2 Regler för Intern kontroll
Borås Stad har kommunövergripande regler för intern kontroll där ansvarsfördelning för arbetet beskrivs. I denna framgår att nämnderna och bolagen har
det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde och att varje nämnd ska upprätta en organisation för sin interna
kontroll, samt anta regler och anvisningar för denna.
Regler och anvisningar för intern kontroll inom Fritids- och folkhälsonämnden antogs 2018-05-15 och beskriver ansvarsfördelning, vad som ska uppnås
med den interna kontrollen, vad som ska utföras samt med vilka arbetsrutiner.
Nämnden ansvarar för att redovisa riskanalys och intern kontrollplan för nästkommande år i samband med budgeten. Genomförandet av den interna
kontrollplanen och förbättringsarbete utifrån denna sker kontinuerligt under året. I samband med årsredovisningen ska nämnden redovisa uppföljningen
av den interna kontrollen till Kommunstyrelsen.
Fritids- och folkhälsonämndens regler för intern kontroll bifogas rapporten.

3 Beskrivning av arbetet med att ta fram riskanalysen
Intern kontroll kan övergripande definieras som en process där såväl den politiska som den professionella ledningen och övrig personal samverkar. En
riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en
intern kontrollplan för nämnden.
Borås Stad utgår från COSO- modellen (Commitee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission), i arbetet med riskanalys och intern
kontroll. En riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms behöver genomföras då inte allt kan kontrolleras årligen. Arbetet med riskanalysen
mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden.
I riskarbetet inför 2020 års riskanalys och interna kontrollplan har riskidentifiering skett på verksamhets- och förvaltningsövergripande nivå. Nämnden
har varit delaktig i riskanalysen genom en workshop 2019-06-18.

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2020
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4 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process

Riskbed
ömning

Till
plan

Grunduppdragen fullföljs inte enligt plan
Beskrivning
Risk att grunduppdragen inte genomförs som planerat
på grund av många nya uppdrag som tilldelas utan att
resurser tillförs.

6

Nej

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning görs varje
månad

Begränsningar i fritidsutbud
Beskrivning
Risk finns att boråsarnas rättighet/tillgänglighet till
fritidsutbud begränsas på grund av förutsättningar i
budget.

6

Nej

Ekonomisk- och
verksamhetsuppföljning görs varje
månad

Hantering av
personuppgifter

Risk att personuppgifter eller annan information röjs
Beskrivning
Det finns en risk att personuppgifter eller annan
känslig information kopplat till brukare röjs. Den nya
dataskyddslagen kräver anpassningar och nya rutiner i
verksamheter i syfte att skydda medborgarnas
rättigheter. Det finns en risk att lagen inte efterlevs
utifrån att man inte har hunnit få kunskap och säkra
sina rutiner för arbetet.

9

Ja

Ärendehantering

Felaktiga beslut fattas
Beskrivning
Beslutsfattande kan försvåras genom felaktiga,
ofullständiga, sena beslutsunderlag.

6

Nej

Kommunikation/inform
ation

Bristande information till nämndsledamöter
Beskrivning
Risk finns att nämndsledamöter ej får information/får
information sent.

6

Nej

Mål och uppdrag

Riskbild
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5 Personal
Verksamhet /
Process

Riskbild

Riskbed
ömning

Till
plan

Personal- och
lönekontroller

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

3

Nej

Arbetsmiljö

Ändamålsenliga lokaler saknas
Beskrivning
Arbetsmiljö och verksamhet är beroende av
ändamålsenliga lokaler. Risk att verksamhet, service,
effektivitet, samarbetsförmåga försämras samt att
personal utsätts för arbetsmiljöstress.

6

Nej

Missbruk av alkohol/droger
Beskrivning
Negativ påverkan på verksamheten och fara för
brukare på grund av missbruk hos personal.

8

Nej
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Kommentar

Direkt åtgärd

Ingår i förvaltningens ordinarie
arbetsmiljöarbete och följs upp där.
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6 Ekonomi
Verksamhet /
Process
Upphandling

Riskbed
ömning

Till
plan

Risk att Lagen om offentlig upphandling (LOU) inte
följs
Beskrivning
Risk att Borås Stad bryter mot LOU och mot Borås
Stads upphandlingsregler och policy.

6

Nej

Information kring gällande regler och
rutiner finns. Arbetet följs upp på
verksamhetsnivå.

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

6

Nej

Information kring gällande regler och
rutiner finns. Arbetet följs upp på
verksamhetsnivå.

-

Riskbed
ömning

Till
plan

Kommentar

Direkt åtgärd

Underhållsskuld på anläggningar
Beskrivning
Det finns en risk att det uppstår underhållsskuld på
anläggningar på grund av bristande underhåll

6

Nej

Förbud mot användning av konstgräs
Beskrivning
Det finns en risk att det blir förbud mot användning av
konstgräs (gifter).

6

Nej

Felaktig utbetalning av föreningsbidrag
Beskrivning
Risk att föreningar som ej delar vår värdegrund får
bidrag för sin verksamhet

8

Nej

Riskbild

Kommentar

Direkt åtgärd

7 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Anläggningar

Föreningar

Riskbild

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2020
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Säkerhet och trygghet

Otrygghet på våra mötesplatser, verksamheter , vid
arrangemang
Beskrivning
Risk för att hot och våld uppstår mot personal eller
besökare på våra mötesplatser, verksamheter eller vid
arrangemang. Målsättningen är att alla våra
mötesplatser, verksamheter och arrangemang ska
vara trygga och välkomnande för personal och
besökare. Öppna mötesplatser med generösa
öppettider och arrangemang öppna för allmänheten
innebär en sårbarhet. Risken finns för alla
verksamheter men några mötesplatser är mer sårbara
på grund av exempelvis oroligheter i bostadsområden.

12

Ja

Hot och våld
Beskrivning
Politiker kan utsättas för hot och våld.

12

Ja

Medborgare kan skadas på våra anläggningar och
planer
Beskrivning
Anläggningar och planer är tillgängliga för allmänheten
att utnyttja, många över hela dygnet. Det finns en risk
att medborgare kan skadas vid våra
anläggningar/planer.

6

Nej

IT

IT- problem
Beskrivning
Problem med IT/data kan leda till negativ påverkan på
verksamheten.

3

Nej

Evenemang

Hög arbetsbelastning för personal
Beskrivning
I arbetet med stora evenemang uppstår hög
arbetsbelastning för personalen vilket leder till
arbetsmiljöproblem och negativ påverkan på den
ordinarie verksamheten.

9

Nej
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detta arbete.
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8 Riskmatris
4

8
8

10

1

2

12

16

9

12

Direkt åtgärd krävs (13-16)
Åtgärd krävs (9-12)
Håll under uppsikt (4-8)
Risken accepteras (1-3)

11 12

4

3
3

16

6
4

5

7

9

4

13 15 17

3

3
2
2

4

6

8

6

1

2

Konsekvens

1

Konsekvens

Sannolikhet

Allvarlig (är så stor att fel helt
enkelt inte får inträffa)
Kännbar (uppfattas som
besvärande för intressenter
och kommunen)
Lindrig (uppfattas som liten
av såväl intressenter och
kommunen)
Försumbar (är obetydlig för
de olika intressenterna och
kommunen)

Sannolik (det är mycket troligt
att fel ska uppstå)
Möjlig (det finns en möjlig risk
för att fel ska uppstå)

14 18

2

3

Mindre sannolik (risken är
mycket liten för att fel ska
uppstå)
Osannolik (risken är praktiskt
taget obefintlig för att fel ska
uppstå)

4

1

1

2

3

4

Sannolikhet

4

Åtgärd krävs (9-12)

12

Håll under uppsikt (4-8)
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Verksamhet /
Process

Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

Kommentar

Leverantörsfakturo
r
Representationutbildning
Kundfakturoravgiftsdebitering
Upphandling

1

Risk att Lagen om offentlig upphandling
(LOU) inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Information kring gällande regler och
rutiner finns. Arbetet följs upp på
verksamhetsnivå.

2

Risk att ramavtal inte följs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Information kring gällande regler och
rutiner finns. Arbetet följs upp på
verksamhetsnivå.

3

Risk för att felaktiga löner betalas ut.

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

4

Underhållsskuld på anläggningar

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

5

Förbud mot användning av konstgräs

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

6

Grunduppdragen fullföljs ine enligt plan

2.Lindrig

3.Möjlig

6

Nej

7

Begränsningar i fritidsutbud

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Föreningar

8

Felaktig utbetalning av föreningsbidrag

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

Arbetsmiljö

9

Ändamålsenliga lokaler saknas

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

10

Missbruk av alkohol/droger

4.Allvarlig

2.Mindre
sannolik

8

Nej

11

Otrygghet på våra mötesplatser,
verksamheter , vid arrangemang

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

Kontanthantering
Personal- och
lönekontroller
Delegation
Anläggningar

Mål och uppdrag

Säkerhet och
trygghet
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Ingår i förvaltningens ordinarie
arbetsmiljöarbete och följs upp där.
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Risknum
mer

Riskbild

Konsekvens
2020

Sannolikhet
2020

Riskbed
ömning
2020

Till plan
2020

12

Hot och våld

4.Allvarlig

3.Möjlig

12

Ja

13

Medborgare kan skadas på våra
anläggningar och planer

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Hantering av
personuppgifter

14

Risk att personuppgifter eller annan
information röjs

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Ja

Ärendehantering

15

Felaktiga beslut fattas

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

IT

16

IT- problem

3.Kännbar

1.Osannolik

3

Nej

Kommunikation/inf
ormation

17

Bristande information till
nämndsledamöter

3.Kännbar

2.Mindre
sannolik

6

Nej

Evenemang

18

Hög arbetsbelastning för personal

3.Kännbar

3.Möjlig

9

Nej

Verksamhet /
Process

Fritids- och folkhälsonämnden, Riskanalys 2020
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Intern kontrollplan 2020
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Styrning och ledning
Verksamhet /
Process
Hantering av
personuppgifter

Kontroll
frekvens

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Risk att
personuppgifter
eller annan
information röjs

Det finns en risk att personuppgifter eller annan
känslig information kopplat till brukare röjs. Den
nya dataskyddslagen kräver anpassningar och
nya rutiner i verksamheter i syfte att skydda
medborgarnas rättigheter. Det finns en risk att
lagen inte efterlevs utifrån att man inte har
hunnit få kunskap och säkra sina rutiner för
arbetet.

Kontroll av innehåll i verksamhetssystemen

Kontroll av att information i
verksamhetssystemen
uppfyller kraven enligt
dataskyddslagen.

Riskbild

Beskrivning

Kontrollmoment

Kontrollmetod

Otrygghet på våra
mötesplatser,
verksamheter , vid
arrangemang

Risk för att hot och våld uppstår mot personal
eller besökare på våra mötesplatser,
verksamheter eller vid arrangemang.
Målsättningen är att alla våra mötesplatser,
verksamheter och arrangemang ska vara
trygga och välkomnande för personal och
besökare. Öppna mötesplatser med generösa
öppettider och arrangemang öppna för
allmänheten innebär en sårbarhet. Risken finns
för alla verksamheter men några mötesplatser
är mer sårbara på grund av exempelvis
oroligheter i bostadsområden.

Säkerhetsrutiner

4-6 Stickprov på om
säkerhetsrutiner finns på
mötesplatser/anläggningar.

Varje år

Kännedom om säkerhetsrutiner

4-6 Stickprov om personal
har kännedom om
säkerhetsrutiner på
mötesplatser/anläggningar.

Varje år

Politiker kan utsättas för hot och våld.

Ökad kunskap

Genomgång av checklista
för säkerhet för
förtroendevalda.

Varje år

Riskbedömning
2020
9

Varje år

2 Egen verksamhet
Verksamhet /
Process
Säkerhet och
trygghet

Riskbedömning
2020
12

Hot och våld
Riskbedömning
2020
12

Fritids- och folkhälsonämnden, Intern kontrollplan 2020

Kontroll
frekvens
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SKRIVELSE
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Handläggare
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00101 3.6.8.6

Uppföljning av Grönområdesplanen 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning av
Grönområdesplan 2019 och översänder denna till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt en Grönområdesplan för Borås Stad i syfte
att trygga tillgången till grönområden i kommunen samt att ge underlag vid
planering och byggande. Grönområden har stor betydelse för människor och
vistelse i grönområden har en positiv inverkan på människors hälsa.
Fritids- och folkhälsonämnden förväntas inom ramen för Grönområdesplanen
genomföra ett antal projekt för att värna och utveckla stadens gröna ytor fram
till 2021. Grönområdesplanen ska följas upp årligen.
I uppföljningen av Grönområdesplan 2019 redovisas hur arbetet har gått det
senaste året. Ett antal projekt är genomförda och andra påbörjade. Det har inte
funnits förutsättningar att genomföra alla planlagda projekt.
Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet inom ramen för Borås Stads
Grönområdesplan och kommer redovisa en ny uppföljning nästkommande år.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Grönområdesplan, Fritids- och folkhälsonämnden,
2019-08-20
2. Borås Stads Grönområdesplan, 2017-12-19
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Datum

2019-08-20

Uppföljning av Grönområdesplan 2019
Kommunfullmäktige har fastställt en Grönområdesplan för Borås Stad i syfte att trygga tillgången
till grönområden i kommunen samt att ge underlag vid planering och byggande. Grönområden
har stor betydelse för människor och vistelse i grönområden har en positiv inverkan på
människors hälsa.
Fritids- och folkhälsonämnden förväntas inom ramen för Grönområdesplanen genomföra ett
antal projekt för att värna och utveckla stadens gröna ytor fram till 2021. Planen följs upp årligen
och nedan följer en redovisning för de projekt som skulle genomförts 2018.

Elbelys gångväg mellan Sjöbo och Kypegården
-

Genomfört enligt plan.

Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans med andra förvaltningar
-

Ej genomförd. Utredningen avvaktar framtagandet av ny plan för området
Ymerterrängen/Skidstadion.

Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med Viskan
-

Genomfört enligt plan.

Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås
badplats, Älmås naturreservat och Gånghester
-

Ej genomfört. Planering är påbörjad och arbetet beräknas vara färdigt 2021.

Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i Viskafors
-

Ej genomförts. Ett nytt planprogram för området har inväntats.

Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan
-

Ej genomfört. Stigen är en grusväg, vilket anses som parkmark av Tekniska förvaltningen.
Detta gör att stigen inte kan elbelysas.

Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen
-

Ej genomfört på grund av ekonomiska förutsättningar.

Fritids- och folkhälsonämnden fortsätter arbetet inom ramen för Borås Stads Grönområdesplan
och kommer redovisa en ny uppföljning nästkommande år.
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Grönområdesplan

Stadsparken. Foto
StenAnders Jöne

Sammanfattning
Förtätning av stadens bebyggelse är viktig ur socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv,
med bl.a. ökat kvarboende, minskade transporter och bibehållen kommersiell service.
Grönområdesplanen ska vägleda så att förtätning av bebyggelsen och de gröna värdena kan
samverka i stadens fortsatta utveckling.
Syftet med grönområdesplanen är framförallt att trygga att det även i framtiden finns
tillgång till värdefulla grönområden i kommunen samt att ge ett underlag vid planering
och byggande. Grönområdesplanen ska ligga till grund för Borås Stads översiktsplan.
Grönområdesplanen omfattar Borås, de fyra serviceorterna samt Sjömarken, Ekås, Viared,
Gåmghester och Svaneholm.
Grönområden har stor betydelse för såväl människor som djur. Vistelse i grönområden
har bl.a. positiv inverkan på människors såväl fysiska som psykiska hälsa. I planen
beskrivs grönområdens olika värden. Borås Stads grönområden delas in olika kategorier:
strövområden, stadsdelsparker, närparker, träffpunkter, gröna stråk för djur- och växtliv
samt stråk för människan. I planen ingår en lista med uppdrag som respektive nämnd ska
genomföra för att utveckla och värna stadens gröna miljöer.
De värdefulla grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klass
ningen anger grönområdets betydelse och värden för staden.
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Behov och syfte
Andelen grönområden minskar i städer och tätorter, samtidigt som vi vet att vistelse i
grönområden har stor betydelse för såväl den fysiska som den psykiska hälsan. Grön
områdena är bl.a. en plats för återhämtning och för social interaktion.
Det finns idag en trend i Sverige att förtäta städerna för att skapa en hållbar utveckling.
Ambitionen att förtäta finns även i Borås Stad, vars befolkning och bebyggelse växer. Det
innebär att förtätning måste hanteras så att de gröna värdena kan samverka och utvecklas
tillsammans med exploateringen, och att denna inte ska innebära en konflikt mot stadens
grönområden. Det är därför viktigt att dra upp riktlinjer för hur förtätningen bör ske.
Grönområdesplanen ska användas i ärenden om markanvändning samt vid utveckling av
våra grönområden.
BEHOV

• Definiera och avgränsa vad som anses vara ett grönområde.
• Göra en ny grönområdesplan utifrån dagens förutsättningar.
• Värdera grönområden i kommunen, t.ex. i olika klasser, för att ha som underlag
vid planering och byggande.
• Studera om det finns behov av kompensationsåtgärder.
• Göra en förteckning av åtgärder.
• Ta fram kartor för att redovisa grönområdenas användning, förutsättningar
och värden.
SYFTE

• Utvärdera hur den tidigare grönområdesplanen följts.
• Trygga att det även i framtiden finns tillgång till värdefulla natur- och
rekreationsområden, samtidigt som staden växer.
• Skapa mål för utvecklingen av grönområden i kommunen.
• Ta fram en plan som ska utgöra underlag vid planering och byggande.
• Värdera olika grönområden utifrån skilda aspekter.
• Föreslå åtgärder för en bättre grönstruktur.

4

Borås Stad | Grönområdesplan

		

Transås. Foto Dag Ekelund

Förutsättningar
Definition av grönområde
Grönområde är ett begrepp för alla typer av mark i bebyggelse som inte täcks av byggnader
eller hård beläggning. Till grönområden räknas allt från skogsområden till underhållna
parker, planteringar och klippta gräsmattor. Grönområden som tätortsnära natur eller stråk
lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet och vila.
BORÅS STADS DEFINITION AV GRÖNOMRÅDEN

Borås Stad anser att ovanstående definitioner behöver förtydligas. Borås Stad inkluderar
såväl mänskliga värden som värden för djur- och växtlivet. Kommunen äger inte all mark
i de stora grönområdena. Borås Stad anser dock att det är viktigt att värna även dessa
områden och har därför tagit med dem.
Huvudsakligen ingår inte grönområden belägna enbart på kvartersmark i planen. Inte
heller ingår grönområden på skolgårdar och odlingslotter. Anledningen till att dessa
områden inte ingår är att skolgårdarna ses som del av skolverksamheten.
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Sjöar och vattendrag ingår inte heller i grönområdesplanen, utan beskrivs i kommunens
vattenresursprogram.
Borås Stad har gjort följande indelning av grönområden:
•
•
•
•
•
•

Strövområden
Stadsdelsparker
Närparker
Träffpunkter
Gröna stråk för djur- och växtliv
Stråk för människan

STRÖVOMRÅDE

STADSDELSPARK

naturupplevelse
längre promenader motionsrunda
omväxlande terräng och biotoper
trivsam, omväxlande miljö
stigar
naturstudier förskola/skola
STRÖVOMRÅDE
friluftsliv och motion
odlingslotter
utflyktsmål med
kulturhistoria, djur
STRÅK FÖR
STADSDELSPARK
MÄNNISKAN

GRÖNA STRÅK

växt- och djurlivets
spridningskorridorer
och passager

människans tillgång till naturen

NÄRPARK
TRÄFFPUNKT
BO- 1-2
STAD

5 10

30 minuters
gångväg

NÄRPARK

lummig vegetation
årstidsvariation
vindskyddade sittplatser
lek och spel
parti med naturmark
stillsamma promenader

TRÄFFPUNKT

lekutrustning
större gräsyta för bollspel
sittplatser

Beskrivning av olika grönområden
För att tydliggöra de olika grönområdena har en grönområdessnurra tagits fram. Den
skapar en riktlinje för maxavstånd för olika värden. Grönområdena ska vara en tillgång för
alla och finnas inom räckhåll.

6

Borås Stad | Grönområdesplan

Strövområden

Strövområden består av stora sammanhängande områden. De är viktiga friluftslivsområden
där det går att göra utflykter, motionera, plocka bär, ta promenader m.m. I dessa områden
går det att känna avskildhet. I Borås finns många närliggande strövområden.
STORLEK

• Minst 150 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Ca 2,5 km, en halvtimmes promenad eller en kvarts cykeltur.
TILLGÄNGLIGHET

• Nås via gång- och cykelvägar.
• Bra förbindelse med kollektiva transportmedel.
KVALITET OCH FUNKTION

• Fritt från större vägar och bebyggelse.
• Möjlighet till naturupplevelser i omväxlande terräng med skog och ängar, helst också
vattenkontakt.
• Möjlighet för friluftsliv och motion. Stigar för promenader, löpning och skidåkning
fungerar för skolornas och förskolornas friluftsdagar.
• Gärna ha utflyktsmål: olika kulturhistoriska miljöer, gård med djur etc.
Exempel på strövområden är Flymader, Kransmossen och Rya åsar.
Stadsdelsparker

Parkerna har ett värde på lokal nivå och bör ligga nära bostäder. De skiljer sig åt i sin
utformning. De bör ha en viss storlek för att inrymma olika naturtyper och biotoper. De
större finparkerna har betydelse för hela kommunen. De innehåller museer, konst, caféer
m.m. och är ofta historiskt intressanta.
STORLEK

• Ca 3-10 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 500-800 meter, ca 10 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
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KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•

Ska fungera för längre promenader och motionsrunda i trivsam och omväxlande miljö.
Stimulerande lekmiljö.
Miljöer lämpliga för naturstudier (förskolor och skolor).
Gärna planteringar.
Sittplatser.

Exempel på stadsdelsparker är Annelundsparken, Ollonstupet och Almenäs

Närparker

Närparker har stor betydelse för närmiljön. De kan ha ytor för idrott och ofta finns
promenadstigar. De kan innehålla ängar eller dammar. De bör ligga högst 300 meter från
bostaden och ha ett utbud som stimulerar alla åldersgrupper.
STORLEK

• Stor nog för kort promenad, minst ca 2 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• 150-300 meter, 5 minuters promenad.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•
•

Lummig och omväxlande vegetation som ger årstidsvariation.
Sittplatser.
Stimulerande lekmiljö.
Utrymme för bollspel.
Gärna något parti med naturmark.
Stillsamma promenader.
Gärna planteringar.

Exempel på närparker är Linnéparken, Nanoparken och Östergårdsplan.
Träffpunkter

Träffpunkter innehåller vanligtvis lekplatser. Det ska helst finnas kompletterande aktiviteter
för andra åldrar och målgrupper också. Platsen bör innehålla sittplatser. Den ska vara
trafiksäker och tillgänglighetsanpassning bör eftersträvas.
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STORLEK

• Ca 1 hektar.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Högst 100-150 meter.
TILLGÄNGLIGHET

• Trafiksäkerhet, gärna genom trafikreglerade korsningar.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•
•
•

Gungor
Klätterställning med rutschbana.
Sandlåda.
Gärna en större gräsyta för boll, spel och lek.
Sittplatser.
Gärna planteringar.

Exempel på träffpunkter är: lekplatser, Anna Lindhs park och Tomteparken.
Gröna stråk för djur- och växtliv

Stråk som är viktiga för djur- och växtlivet är inritade som gröna pilar på kartorna i
inventeringsdelen. De sammanbinder grönområden i tätorter med omgivande naturmark
och fungerar som viktiga spridningskorridorer.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Sammanhängande vegetation.
Kontinuitet.
Spridningsvägar.
Ekodukter rekommenderas.

Exempel på gröna stråk för djur- och växtliv är området vid Lillån, område vid Munkån
och område vid Viskan.
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Stråk för människan

Stråk som är viktiga för människan är inritade som röda pilar på kartorna i inventeringen.
Stråken visar människans tillgång till och anslutningspunkter till naturen.
STORLEK

• Minst 20 m breda, gärna större.
AVSTÅND FRÅN BOSTADEN

• Så nära som möjligt.
• Förbindelsenät mellan områden.
TILLGÄNGLIGHET

• Lätt att ta sig fram.
KVALITET OCH FUNKTION

•
•
•
•

Trygghet och säkerhet.
Lätt att hitta.
Vackert.
Trivsamma passager.

Exempel på stråk för människan är grönområde vid verksamhetsområde på Sjöbo
och stråk vid Öresjö.

Avgränsning
Grönområdesplanen omfattar Borås centrala delar: centrum, Brämhult, Göta, Norrby,
Sjöbo och Trandared. Grönområdesplanen omfattar även de större tätorterna i kommunen,
enligt SCB:s definition: Dalsjöfors, Fristad (inklusive Sparsör), Gånghester, Sandared,
Sjömarken och Viskafors (inklusive Svaneholm). Därutöver ingår Ekås och Viared.
Anledningen är att de ingår i Gröna ringen, som grönområdesplanen ersätter.

10

Borås Stad | Grönområdesplan

Älmås. Foto Dag Ekelund

Klassning av grönområden
Grönområdena har bedömts och klassats enligt en fyrgradig skala. Klassning har skett
för de områden som bedömts som värdefulla inom kommunen. Vid klassningen har
områdenas värden för besök, friluftsliv, rekreation, stadsbild och lokal utveckling samt
naturvärden varit avgörande. De olika aspekterna har bedömts, värderats och vägts mot
varandra för en helhetssyn vid klassningen.
Klassningen ska användas som ett underlag vid planering. Klassningen är också ett verktyg
för att värdera Borås Stads grönområden. I förlängningen tillämpas också skydd i detaljplan
med hjälp av planbestämmelser.
Utöver klassningen finns det även andra lagar, regler och skydd som ska följas vid
planering (riksintresse, naturreservat, strandskydd m.m). och andra ställningstaganden
ur planeringssynpunkt som behöver göras. Avgränsningarna av dessa redovisas inte i
grönområdesplanen.
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I inventeringen av grönområden i Borås (separat dokument) finns en kortare text till varje
område om vilka värden som är viktiga. Ytterligare fakta och kompetens på respektive
ansvarig förvaltning kan behövas för att göra bedömningar.
Klass I		
		
Klass II
Klass III
Klass IV

Borås Stads mest värdefulla grönområden. Dessa områden är oersättliga
och har mycket stort värde för hela kommunen.
Mycket viktiga grönområden som är oersättliga på lokal nivå.
Områden som är viktiga för grönstrukturen.			
Områden med visst naturvärde.

Klass I
Dessa områden är de mest värdefulla grönområdena i kommunen. Dessa grönområden är
oersättliga för hela kommunen och de har många olika värden. De kan vara naturreservat
av riksintresse eller en lokal för skyddsvärda djur- och växtarter. Grönområden med klass I
utgörs ofta av gröna stråk, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass I är Almenäs, Rya åsar och Stadsparken.
Klass II
Dessa grönområden är mycket värdefulla och oersättliga främst på lokal nivå. De uppfyller
oftast många olika värden. De nyttjas och bedöms värdefulla framförallt på stadsdelsnivå.
Grönområden med klass II utgörs ofta av närparker, stadsdelsparker eller strövområden.
Exempel på grönområden med klass II är Flymader, Sinnenas park och Tokarpsberg.
Klass III
Klass III omfattar grönområden med höga värden. Funktionen av dessa grönområden
är viktig för området, men skulle i vissa fall kunna ersättas på annan plats i närområdet.
Grönområden med klass III är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Majoriteten av de bedömda grönområdena har klass III. Lekplatser har genomgående klass
III.
Exempel på grönområden med klass III är Hässleholmsparken, Hästhovsparken och
Kronängsparken.
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Klass IV
Klass IV omfattar grönområden med vissa värden. Områdena har vanligtvis ett fåtal
värden. De är ofta träffpunkter, närparker eller stadsdelsparker.
Fotbollsplaner har genomgående klass IV. Anledningen är att dessa går att ersätta i
närområdet eller i stadsdelen. Fotbollsplaner ligger ofta nära brukarna.
Exempel på grönområden med klass IV är Drakskeppsparken, Götavallen och Stenparken.
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Åtgärdslista
Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och
framförallt utveckla stadens gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.
KOMMUNSTYRELSEN
Metod och uppföljning av åtgärder i Grönområdesplanen
Revidering av plandokumentet, där ingår att se över Grönområdessnurran så att den uppdateras utefter Översiktsplanen samt att
se över inventeringen och inventeringsbilagan.
FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Elbelys gångvägen mellan Sjöbo och Kypegården

14

1 gång per år
klart 2021

klart 2018

Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans
med flera andra förvaltningar

klart 2018

Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med Viskan

klart 2018

Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med
Hedvigsborg, Transås badplats, Älmås naturreservat och Gånghester

klart 2018

Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i
Viskafors

klart 2018

Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan

klart 2018

Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen

klart 2018

Skapa en kortare uppmärkt led som binder samman Ekarängen
med Hultabergsskogen.

klart 2019

Återskapa några av de motionsspår, vandringsleder och cykelleder som tidigare utgick från I15 och bland annat passerade
Pickesjön och Bosnäs.

klart 2019

Uppföra en tillgänglighetsanpassad led i någon av serviceorterna
utanför staden.

klart 2021
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Tillgänglighetsanpassa bron ut till Almenäs udde

klart 2021

”Eroderingshämmande” åtgärder vid Frufällans, Sjömarken samt
Asklanda badplatser.

klart 2021

Utreda möjligheten att utöka Dalsjöfors badplats- och fritidsområde

klart 2021

Utreda möjligheten att flytta Äspereds badplats i Tolken till Sundholmen

klart 2021

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås.

klart 2021

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk
med högsta naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån,
Kvarnbäcken, passagen mellan riksväg 40 och östra delen av
Viaredssjön.

klart 2019

Införliva resultat från det pågående kommuntäckande och regionala arbetet med grön infrastruktur i digitala skikt på Intramap.

klart 2020

Utföra GIS-analys av nätverk av naturmiljöer och de viktigaste
spridningsstråken (avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på
åtgärder)

klart 2019

TEKNISKA NÄMNDEN
Revidera befintligt ytregister och omvandla analogt kartmaterial
till digitalt.

klart 2018

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för allmänheten.

klart 2019

Aktivitets– och kulturpark i Fristad. I samband med att en ny
gångtunnel byggs i Fristad under järnvägen kommer delar av
stationsparken tas i anspråk. På motsatt sida av spåren ligger ett
outvecklat parkområde som är en del av Fristad Hed. Fristad
saknar en större central plats med tydlig grön karaktär, nu finns
möjligheten att göra något åt det i och med att en säker trafiklösning genomförs i anslutning till platsen.

klart 2020
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Trädvårdsplan, behovet av att inventera stadens park- och gatuträd är mycket stort. I nuläget kan inte befintlig trädstruktur
skyddas, riskbedömas och förvaltas på grund av att en grundlig
inventering och inmätning inte genomförts. I steg två bör ett
GIS-baserat informationssystem användas för att ajourhålla
insamlad data.

klart 2020

Skapa en ny större park (75-200 hektar). Borås fyller 400 år 2021,
en större jubileumspark bör anläggas. Borås Stad visar på detta
vis en grön profil och en fortsatt grön inriktning för kommunen
de kommande 100 åren. Parken bör innehålla orörda naturmiljöer, aktivitetsplatser och klassiska parkinslag. Arbetet med att finna
platsen för parken bör starta inom kort.

klart 2020

Förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken

klart 2021

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Uppdatering av inventeringsbilagan, med kartskikt i Intramap.
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Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)

klart 2018

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa
före nästa revidering av grönområdesplanen

klart 2020
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Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder i grönområden används allt oftare i Sverige, både på statlig och
kommunal nivå. Det finns två lagar som berör de kompensationsåtgärder som avses, planoch bygglagen och miljöbalken.
Enligt plan- och bygglagen kan kommunen hävda att planläggning av ett område är lämplig
endast om den kompenseras. Om grönområdenas värden försvinner kan exploateringen
bedömas som olämplig. Med kompensationsåtgärden kan den accepteras. Det saknas
dock möjlighet att med stöd av plan- och bygglagen införa planbestämmelser i detaljplan
kopplade till avtal för att säkra kompensationsåtgärder.
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver verksamhet iaktta:
• Bevisbörderegeln: Det är den som gör något som ska visa att reglerna följs.
• Kunskapskravet: Det är den som gör något som ska ha tillräcklig kunskap om hur
miljön och människors hälsa påverkas och skyddas.
• Försiktighetsprincipen: Redan risken för skador och olägenheter medför en skyldighet
att vidta åtgärder.
• Förorenaren betalar-principen: Det är den som riskerar att skada som betalar för att
undvika skadan.
• Bästa möjliga teknik-principen: För yrkesmässig verksamhet ska bästa möjliga teknik
användas för att förebygga skador och olägenheter.
• Lokaliseringsprincipen: Man ska välja en sådan plats att ändamålet kan uppnås med
minsta intrång och olägenhet.
• Hushållningsprincipen: Råvaror och energi ska användas så effektivt som möjligt.
• Kretsloppsprincipen: Återanvändning, materialåtervinning, energiutvinning och deponering.
• Produktvalsprincipen: Kan man ersätta en kemisk produkt eller en bioteknisk organism med en mindre farlig så ska man göra det.
• Skälighetsprincipen: Kraven på hänsyn ska vara miljömässigt motiverade utan att vara
orimliga att uppfylla.
• Skadeansvaret: Det är den som har orsakat skada på miljön som ansvarar för att
skadan blir avhjälpt.
• Stoppregeln: En verksamhet som kan medföra betydande skada eller olägenhet trots
att hänsynsreglerna tillämpas ska stoppas.

Borås Stad | Grönområdesplan
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I miljöbalken finns kompensationsåtgärder för skyddade områden: naturreservat,
kulturreservat och Natura 2000-områden. Miljöbalken klargör också att tillstånd, god
kännande och dispenser får förenas med en skyldighet till kompensationsåtgärder. Det
gäller t.ex. markavvattning, tillstånd till vattenverksamhet, strandskyddsdispenser och
vattenskyddsåtgärder. Exploatering i dessa områden är dock ovanlig och kräver dispens,
men exploateringsavtal kan användas om det behövs. Annars saknas lagstiftning som
reglerar kompensationsåtgärder vid exploateringar i områden utan skydd enligt miljöbalken.

Kompensationsåtgärder i Borås Stad
Tanken är att den som exploaterar så att ett grönområde skadas eller försvinner ska
bekosta en kompensationsåtgärd. Grönområdets funktion och värde ska kunna utjämnas
(återskapas) eller ersättas, så att en balans uppnås. Det sker genom en överenskommelse
mellan kommunen och exploatören.
Kompensationsåtgärderna i Borås gäller alla grönområden
med klass I-IV. Åtgärderna ska kompensera för en försvunnen
funktion eller värde, då det enda alternativet är exploatering.
Kompensationsåtgärder ska inte vara ett sätt att rättfärdiga
en olämplig exploatering. Tanken med kompensation är att
det ska gagna medborgarna som får tillbaka förlorade värden,
och exploatören som kan vara med och utveckla den hållbara
staden.

Skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder är
sådant som exploatören alltid ska vidta
för att förhindra eller
minimera skadan på
ett värde i enlighet med
miljöbalkens allmänna
hänsynsregler. Värdet
ska finnas kvar på den
ursprungliga platsen.

1. Undvika negativ påverkan
Skyddsåtgärder
2. Minimera negativ påverkan

3. Utjämna negativ påverkan
Kompensationsåtgärder
4. Ersätta negativ påverkan

Kompensationsåtgärder
Kompensationsåtgärder
innebär att funktioner
och värden som går
förlorade vid en exploatering återskapas eller
ersätts. Det ska i första
hand ske i det närliggande området, men
kan även ske på annan
plats.

Undvika negativ påverkan

I första hand ska man alltid försöka undvika negativ påverkan på värdefulla grönområden.
Det innebär att undvika ingrepp i området så att grönområdets funktion och värde finns
kvar på platsen.

18
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Minimera negativ påverkan

I andra hand ska den negativa påverkan på grönområdet minimeras genom skyddsåtgärder.
Det innebär att utforma exploateringen så att den negativa påverkan blir minimal. Även i
detta fall finns grönområdets värde och funktion kvar på platsen.
Exempel på skyddsåtgärder som kan minimera negativ påverkan är
• Anpassad utformning i en känslig miljö.
• Faunapassager.
• Lokalt omhändertagande av dagvatten.
• Anpassad utformning i kulturhistoriska miljöer.
Utjämna negativ påverkan

I tredje hand ska den negativa påverkan på grönområdet utjämnas. Det innebär att
återskapa grönområdets förlorade funktion och värde inom området eller i närområdet.
Om en del av funktionen eller värdet finns kvar kan det höjas. Ett ianspråktagande
utjämnas endast om grönområdets funktion och värde kan återställas.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan utjämna negativ påverkan är
• Nyplantering av träd som ersättning för träd som tas bort.
• Anläggande av gång- och cykelväg.
• Skapande av grönstråk.
• Sedumtak på byggnader.
Ersätta negativ påverkan

I fjärde hand ska den negativa påverkan på grönområdet ersättas. Det innebär att skapa en
ny funktion eller värde på samma eller på en annan plats. Om flera funktioner eller värden
försvinner kan de ersättas på olika platser.
Exempel på kompensationsåtgärder som kan ersätta negativ påverkan är
• En försvunnen grönyta ersätts med utveckling av en grönyta med annan funktion.
• Utveckling av rekreationsmiljö i närheten av området.
• Skapa en allé i närheten för kompensation av allé som tas i anspråk.
• Skapa en ekodukt.
• Skapa en ersättningsbiotop, t.ex. en ny häckningslokal för fåglar.
Bedömning av grönområden

Grönområdena kan ha olika funktioner. De kan vara en viktig livsmiljö för djur- och växtliv
eller en viktig miljö för människan som plats för rekreation m.m. De kan också utgöra t.ex.
tekniska funktioner, där de har betydelse för dagvattenhanteringen, ha en bullerdämpande
effekt eller fungera som luftrenare.
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Grönområdena kan också ha olika värden. Värdet är en subjektiv bedömning och handlar
om hur viktigt grönområdet är för de närboende samt för djur- och växtlivet.
Utifrån dessa funktioner och värden kan behovet av samt formen och platsen för kompen
ationsåtgärden bedömas. Det bör ske genom en inventering och analys. Bedömningen bör
ske i samarbete mellan olika förvaltningar. Att upprätta en arbetsmetod, t.ex. en checklista,
för detta ingår som en åtgärd.
Kompensationsåtgärden ska balanseras så att den blir lika bra eller bättre. Den ska genom
föras enligt en närhetsprincip: så nära i tid, plats och värde som möjligt. Anledningen
är dels att grönområdets funktion och värde ska finnas kvar i området, dels att det blir
svårare att avgöra om kompensationsåtgärden står i rimlig proportion till grönområdet som
försvinner om det drar ut på tiden.

Funktion
Funktionen är en egenskap. Grönområdena
kan t ex ha ekologiska,
sociala, hälsomässiga
eller tekniska funktioner.
Värde

Rya åsar. Foto Dag Ekelund

Planprocessen

Kompensationsåtgärderna ska hanteras som en del i planprocessen. Frågan om kompen
sationsåtgärder ska tas upp så tidigt i planprocessen som möjligt.
Övergripande planering
Behovet av kompensationsåtgärder ska studeras redan i den övergripande planeringen, dvs.
i samband med fördjupade översiktsplaner och planprogram. Då ska behov, konsekvenser
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Värdet är subjektivt.
Grönområdena kan värderas olika t ex beroende på betraktaren.

-

och lokalisering av kompensationsåtgärderna studeras. Även detaljplanegränser kan
diskuteras i den övergripande planeringen, så att en rimlig kompensation kan göras i
förhållande till exploateringen.
Detaljplaner
Frågan om kompensationsåtgärder ska tas upp redan vid planbesked. Därefter ska det tas
upp vid startmötet av en detaljplan. Frågan ska diskuteras med exploatören i ett så tidigt
skede som möjligt, för att skapa förståelse och nå en enighet om kompensationen.
I detaljplaneskedet ska grönområdets funktion och värde studeras, förslagsvis utifrån
en checklista. Då ska bedömas vilken kompensation som krävs. Grönområdets
värde och funktion samt behovet av kompensation ska tas upp i planbeskrivningen
i detaljplanen. Själva kompensationsåtgärden och dess finansiering ska tas upp i
genomförandebeskrivningen till detaljplanen.
Det saknas möjlighet att reglera kompensationsåtgärden genom en planbestämmelse.
Dock kan en kompensationsåtgärd falla under planbestämmelser som t.ex. allmän plats
grönområde, men regleras då inte som just kompensationsåtgärd.
Utgångspunkten är därför att lösa dessa frågor genom ett exploateringsavtal i de fall
då kommunen inte äger marken. Det gäller både inom och utom detaljplaneområdet.
Exploateringsavtalet bygger på en frivillig överenskommelse mellan Borås Stad och
exploatören.
Bygglov
Om det redan finns en detaljplan för fastigheten styr planen möjligheterna till kompensa
tionsåtgärder. Då bygger kompensationsåtgärden på frivilliga överenskommelser. Om
förutsättningarna i detaljplanen har ändrats kan en planändring vara nödvändig. Det
förutsätter att genomförandetiden har gått ut.
Om detaljplan saknas ska bedömningen av platsen samt dess kvaliteter och värden
motiveras. Bedömningen ska stå med i beslutet. Då kan en uppskattning av de
värden som är aktuella att ta upp med exploatören bedömas. Även i detta fall får
kompensationsåtgärden lösas på frivillig basis.
Kontroll och uppföljning
Exploateringsavtal med exploatör följs upp av ansvarig nämnd. I bygglovskedet är möjlig
heten till uppföljning begränsad, det förutsätter att åtgärderna regleras i planbestämmelser,
är lovpliktiga och ligger inom fastigheten.

Borås Stad | Grönområdesplan

21

Konsekvenser
Kompensationsåtgärder får ekonomiska följder eftersom de innebär en tillkommande
kostnad för exploatören eller kommunen. Vem som ska bekosta kompensationsåtgärden
beror på vem som äger marken innan detaljplanen antas eller vad som tecknas i avtal.
Kompensationsåtgärden får också juridiska konsekvenser, eftersom det finns begränsningar
på vilka krav som kan ställas på exploatörer i samband med kompensation.
När Borås Stad äger marken bekostar kommunen kompensationsåtgärderna. När marken
ägs av en privat exploatör (enskild fastighetsägare eller ett byggbolag) utför och finansierar
exploatören kompensationen. Åtgärden säkerställs i ett exploateringsavtal, som tecknas
innan detaljplanen antas.

22
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Kypeterrängen. Foto Dag Ekelund
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Länk till ärendet:

Åtgärdslista
Ansvariga förvaltningar förväntas att genomföra ett antal projekt för att värna och framförallt utveckla stadens
gröna ytor under den närmaste fyraårsperioden.

KOMMUNSTYRELSEN
Metod och uppföljning av åtgärder i Grönområdesplanen

1 gång per år

Revidering av plandokumentet, där ingår att se över Grönområdessnurran så att den
uppdateras utefter Översiktsplanen samt att se över inventeringen och inventeringsbilagan.

klart 2021

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Elbelys gångvägen mellan Sjöbo och Kypegården

klart 2018

Utföra en ridleds- samt ridverksamhetsutredning tillsammans med flera andra förvaltningar

klart 2018

Skapa en kort barnvandringsled ”Trollstigen” som binder samman Sjöbo med Viskan

klart 2018

Skapa en långled om ca 2 mil som förbinder Kransmossen med Hedvigsborg, Transås
badplats, Älmås naturreservat och Gånghester

klart 2018

Skapa ett kort motionsspår invid skolan och idrottshallen i
Viskafors

klart 2018

Elbelys stigen mellan Sjöboparken och Viskan

klart 2018

Skapa bättre parkeringsmöjligheter utmed Banvallen

klart 2018

Skapa en kortare uppmärkt led som binder samman Ekarängen med Hultabergsskogen.

klart 2019

Återskapa några av de motionsspår, vandringsleder och cykelleder som tidigare utgick
från I15 och bland annat passerade Pickesjön och Bosnäs.

klart 2019

Uppföra en tillgänglighetsanpassad led i någon av serviceorterna utanför staden.

klart 2021

Tillgänglighetsanpassa bron ut till Almenäs udde

klart 2021

”Eroderingshämmande” åtgärder vid Frufällans, Sjömarken samt Asklanda badplatser.

klart 2021

Utreda möjligheten att utöka Dalsjöfors badplats- och fritidsområde

klart 2021

Utreda möjligheten att flytta Äspereds badplats i Tolken till Sundholmen

klart 2021

MILJÖ- OCH KONSUMENTNÄMNDEN
Utreda den biologiska infrastrukturen inom och mellan grönområdena i Borås.

klart 2021

Utreda intressekonflikter och föreslå avgränsningar för grönstråk med högsta naturvärde: Örestrand, Viskan genom Borås, Lillån, Kvarnbäcken, passagen mellan riksväg
40 och östra delen av Viaredssjön.

klart 2019

Införliva resultat från det pågående kommuntäckande och regionala arbetet med grön
infrastruktur i digitala skikt på Intramap.

klart 2020

Utföra GIS-analys av nätverk av naturmiljöer och de viktigaste spridningsstråken (avgränsning, innehåll, bristanalys, förslag på åtgärder)

klart 2019

TEKNISKA NÄMNDEN
Revidera befintligt ytregister och omvandla analogt kartmaterial till digitalt.

klart 2018

Utveckla området utmed Viskan i Borås så att det blir mer tillgängligt för allmänheten.

klart 2019

Aktivitets– och kulturpark i Fristad. I samband med att en ny gångtunnel byggs i Fristad under järnvägen kommer delar av stationsparken tas i anspråk. På motsatt sida av
spåren ligger ett outvecklat parkområde som är en del av Fristad Hed. Fristad saknar
en större central plats med tydlig grön karaktär, nu finns möjligheten att göra något åt
det i och med att en säker trafiklösning genomförs i anslutning till platsen.
Trädvårdsplan, behovet av att inventera stadens park- och gatuträd är mycket stort. I
nuläget kan inte befintlig trädstruktur skyddas, riskbedömas och förvaltas på grund av
att en grundlig inventering och inmätning inte genomförts. I steg två bör ett GIS-baserat informationssystem användas för att ajourhålla insamlad data.
Skapa en ny större park (75-200 hektar). Borås fyller 400 år 2021, en större jubileumspark bör anläggas. Borås Stad visar på detta vis en grön profil och en fortsatt
grön inriktning för kommunen de kommande 100 åren. Parken bör innehålla orörda
naturmiljöer, aktivitetsplatser och klassiska parkinslag. Arbetet med att finna platsen
för parken bör starta inom kort.
Förbättra belysningen och öka tillgängligheten i Östermalmsparken

klart 2020

klart 2020

klart 2020

klart 2021

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
Uppdatering av inventeringsbilagan, med kartskikt i Intramap.
Ta fram ett arbetssätt för kompensationsåtgärderna (t.ex. checklista)

klart 2018

Testa olika sorters kompensationsåtgärder och utvärdera dessa före nästa revidering
av grönområdesplanen

klart 2020

Sida

SKRIVELSE

Sakiba Ekic
Handläggare
033 358282
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00118 1.1.3.1

Uppföljning av Fritids- och folkhälsonämnden plan för
jämställdhetsintegrering
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppföljning av plan för
jämställdhetsintegrering och översänder denna till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i
Borås Stad. Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för
jämställdhetsintegrering som riktar sig till medborgare, kunder och brukare.
Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller
2018-2020 och utvärderas årligen. I uppföljningen redovisas 2018-2019 års
arbete inom ramen för planen.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala handlingsplan för
jämställdhetsintegrering syftar till att ytterligare stärka nämndens redan
pågående arbete med bland annat jämställdhet. Jämställdhetsintegrering är ett
sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga arbetet i en
verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för
jämställdhetsintegrering lyfter har Fritids- och folkhälsonämnden valt att
genomföra satsningar när det gäller stöd till föreningslivet, våldsprevention och
arbetet med statistik.
Av uppföljningen framgår att satsningarna till stor del är genomförda. Under
kommande år vill Fritids- och folkhälsonämnden följa effekterna av dessa
satsningar. En ny uppföljning redovisas nästkommande år.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning plan för jämställdhetsintegrering, Fritids- och
folkhälsonämnden, 2019-08-20
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämndens plan för
jämställdhetsintegrering 2018-2020
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett
Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att årligen följa upp och revidera arbetet. Programmet
gäller för samtliga nämnder och bolag . Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att
förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt
mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom
tre målområden;




Makt, inflytande och ekonomisk jämställdhet
Makt och hälsa
Makt och mäns våld mot kvinnor

Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig
till medborgare, kunder och brukare. Planen ska utgå ifrån de tre målområdena och upprättas för
en treårsperiod. Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller
2018-2020 och ska utvärderas årligen. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att årligen
utvärdera och sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering innehåller:



Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)
Redovisning av tre mål som nämnden ska uppnå under planperioden

Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden
utifrån en jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)
Enligt Europarådets definition innebär jämställdhetsintegrering ” (om)organisation, förbättring,
utveckling och utvärdering av beslutsprocesser så att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt
beslutsfattande, på alla nivåer, och i alla steg av processen, av de aktörer som normalt sett deltar i
beslutsfattandet.”
Fritids- och folkhälsonämndens arbete med jämställdhet grundar sig i de nationella
jämställdhetspolitiska målen, vilka även Borås Stads program för jämställdhetsintegrering grundar
sig på. Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som
en viktig aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. All verksamhet ska
bedrivas med folkhälsan som grund vilket även lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare
perspektiv tillsammans andra frågor som syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga
rättigheter.

Fritids- och folkhälsonämndens lokala handlingsplan för jämställdhetsintegrering syftar till att
ytterligare stärka nämndens redan pågående arbete med bland annat jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga
arbetet i en verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för
jämställdhetsintegrering lyfter har Fritids- och folkhälsonämnden valt tre områden att fokusera
kring under de kommande åren.

Föreningslivet
Föreningslivet bygger på ideellt engagemang, frihet och oberoende. Fritids- och
folkhälsonämndens roll är att stödja och stärka föreningslivet genom exempelvis bidragsgivning
och kompetensutveckling. Borås har ett starkt föreningsliv och föreningar är i allmänhet bärare
av demokratiska värderingar. Om föreningslivet är mer jämställt bidrar det således till att de
demokratiska besluten har belysts ur fler synvinklar och borde således vara mer underbyggda.
Borås Stads föreningsbidrag är jämställda så till vida att bidragets storlek är detsamma oavsett
könstillhörighet. Men det faktum att pojkar i allmänhet håller på längre upp i åldrarna gör att den
totala summan av bidrag tillfaller pojkar i högre grad än flickor. Samma förhållande gäller för
utnyttjande av kommunala idrottsanläggningar och idrottshallar. Exempel; Betänk att fotbollen
ensamt är större än de nästkommande tio största idrotterna sammanräknat, och fördelningen av
deltagare inom fotbollen är 76 % pojkar och 24 % flickor, då sätts våra investeringar i exempelvis
konstgräsplaner i ett helt annat perspektiv. Motsvarande satsningar på traditionellt
flickdominerade idrotter har troligtvis inte förekommit. Dock ska man komma ihåg att fotboll är
den största idrotten för flickor.
Föreningslivet i Borås ser olika ut. Generellt är det flest män i styrelsen. Ordföranden är
mestadels en man och sekreteraren en kvinna, det finns dock stora variationer inom olika
kategorier av föreningar. Mycket av detta styrs av traditioner och för att bryta detta mönster krävs
det bland annat information om fördelarna med ett jämställt föreningsliv.
Dessa exempel visar på delar i föreningslivet och idrotten som kan vara intressanta att belysa ur
ett jämställdhetsperspektiv. Målsättningarna inom detta område inom planperioden är :



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

Statistik
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för att ta fram Borås Stads Välfärdsbokslut. Det är ett
övergripande dokument som gäller för hela staden. Välfärdsbokslutet beskriver utvecklingen
inom de områden som påverkar hälsan och redovisar utvecklingen inom de 11 nationella
målområdena för folkhälsa. Hälsan i befolkningen blir allt bättre men samtidigt ökar skillnaderna

mellan olika grupper i samhället. Det finns skillnader mellan olika geografiska områden, mellan
åldersgrupper och mellan könen. En god hälsa för alla skapar bättre förutsättningar för social
hållbarhet och gynnar samhällsekonomin.
Varje år samlas statistik över boråsarnas hälsa in. Sedan flera år tillbaka är könsuppdelad statistik
ett utav villkoren. Detta kan ibland vara svårt att uppfylla då den del av statistiken hämtas in från
externa databaser, där staden inte alltid har tillgång till könsuppdelad statistik.
I välfärdsbokslutet presenteras statistiken i form av tabeller och diagram. Förändringar i hälsa
sker oftast långsamt. Förändringar på kort sikt kan vara tillfälliga och bero på att underlaget på
kommunnivå är relativt litet. Det gäller särskilt om man bryter ner siffror på kön och/eller
område. I dessa fall redovisas flera års data i välfärdsbokslutet, för att på så sätt undvika att
tillförlitligheten minskar.
Syftet med välfärdsbokslutet är att det ska användas som ett underlag vid prioriteringar när det
gäller åtgärder och i budgetarbetet för samtliga nämnder och bolag. Målsättningarna inom detta
område inom planperioden är:




Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av
tabeller och diagram.
Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder.
Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon
form.

Våldförebyggande arbete, Öppen ungdomsverksamhet
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av
hållbarhet, delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett
främjande och normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på
individers och gruppers vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18
årsåldern.
Den öppna ungdomsverksamheten betonar ungas delaktighet i såväl genomförande som
planering av verksamheten. Utifrån universell prevention fokuserar verksamheten på att främja
ungdomars personliga och sociala utveckling.
För närvarande finns det 13 kommunalt drivna öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar.
Borås Stad ingår i ett nationellt nätverk för öppen ungdomsverksamhet, KEKS (Kvalitet och
kompetens i samverkan), där verksamheten betecknas utifrån kriterierna: Frivillig, Öppen,
Processtyrd och Trygg. Nätverket bistår med uppföljning av kvalitet och kompetens.
Verksamheten har en jämn könsfördelning bland personal men könsfördelningen bland deltagare
i verksamheten ligger på ca 30 % tjejer och 70 % killar. Systematiskt och medvetet arbete
tillsammans med rätt förutsättningar ger utdelning och visar sig genom att ett par enheter sticker

ut med jämnare könsfördelning. Förutsättningar för en jämställd öppen ungdomsverksamhet är
trygghet, ungas delaktighet och planerad verksamhet.
I verksamheten satsas det på våldsförebyggande arbete med genusförändrande ansats genom
utbildning, handledning och metodutveckling för att skapa trygga mötesplatser för unga som är
fria från kränkningar och bygger på ett rättighetsbaserat arbetssätt. Målsättningarna inom detta
område inom planperioden är:




Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagare.
Alla som arbetar inom den öppna ungdomsverksamheten ska ha en
grundutbildning i våldsprevention med genusförändrande ansats.
Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete.

Mål att uppnå under planperioden
Fritids- och folkhälsonämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020.









Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett
jämställdhetsperspektiv.
Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i
föreningslivet
Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av
tabeller och diagram.
Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder.
Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon
form.
Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagare.
Alla som arbetar i den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i
våldsprevention med genusförändrande ansats.
Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete.

Verksamhetens uppnådda resultat av insatser och åtgärder
Resultaten av de åtgärder som vidtas redovisas årligen med start 2019.

Datum

2018-06-28

Uppföljning av Fritids- och folkhälsonämndens plan för
jämställdhetsintegrering
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad.
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig
till medborgare, kunder och brukare. Fritids och folkhälsonämndens lokala plan för
jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska utvärderas årligen. Nedan följer en redovisning
för 2018-2019 års arbete inom ramen för planen.
Fritids- och folkhälsonämndens arbete med jämställdhet grundar sig i de nationella
jämställdhetspolitiska målen, vilka även Borås Stads program för jämställdhetsintegrering grundar
sig på. Genom sin närhet till befolkningens vardagsliv ser sig Fritids- och folkhälsonämnden som
en viktig aktör för att bidra till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen. All verksamhet ska
bedrivas med folkhälsan som grund vilket även lyfter in jämställdhetsfrågorna i ett bredare
perspektiv tillsammans andra frågor som syftar till att säkerställa medborgarnas mänskliga
rättigheter.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala handlingsplan för jämställdhetsintegrering syftar till att
ytterligare stärka nämndens redan pågående arbete med bland annat jämställdhet.
Jämställdhetsintegrering är ett sätt att lyfta in jämställdhetsfrågan i det övergripande och dagliga
arbetet i en verksamhet. Med grund i de tre målområden som Borås Stads program för
jämställdhetsintegrering lyfter har Fritids- och folkhälsonämnden valt tre områden att fokusera
kring under de kommande åren.

Föreningslivet


Ta fram faktaunderlag och statistik som belyser föreningslivet ur ett
jämställdhetsperspektiv.

Ett föreningsbokslut har tagits fram där man har tagit fram statistik kopplat till föreningslivet
och belyser detta ur ett jämställdhetsperspektiv. Föreningsbokslutet har presenterats för
nämnden.


Ta fram metoder och förslag på åtgärder för att stärka och utveckla jämställdhetsarbetet i
föreningslivet

Certifieringen Säker&Trygg förening har utvecklats med material kopplat till våldsprevention.

Datum

2018-06-28

Statistik/ Välfärdsbokslut




Så långt det är möjligt visa könsuppdelad statistik vid skriftlig och muntlig presentation av
tabeller och diagram.
Använda jämställdhetsperspektivet vid analys av resultat och förslag till åtgärder.
Undersöka möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex och prova detta i någon
form.

I maj 2019 antogs Borås Stads Välfärdsbokslut 2018 i Fritids- och folkhälsonämnden.
Välfärdsbokslutet visar hur hälsan är fördelad i Borås och all statistik är könsuppdelad. Eftersom
staden under en lång tid har följt hälsans fördelning utifrån exempelvis kön, kan analyser av
trender över tid göras. I analysarbetet som kommer att göras under hösten 2019 kommer
jämställdhetsperspektivet att finnas med. Utifrån analyserna kan sedan förslag på åtgärder tas
fram. Möjligheterna till att skapa ett jämställdhetsindex är goda, då statistiken för detta finns.
Förvaltningen har tagit del av exempel på hur detta skulle kunna göras och ser inga hinder för att
genomföra det vid behov. I dagsläget ser vi inte vilken effekt framtagandet av ett
jämställdhetsindex skulle ge i förvaltningens arbete. Det skulle snarare vara ett redskap på
kommunövergripande nivå då det skulle hjälpa till att belysa flera frågor samtidigt.

Våldsförebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet
 Uppnå en jämn könsfördelning inom spannet 40/60 % bland deltagare.

Statistiken följs kontinuerligt. Inom dagsläget ligger könsfördelningen inom spannet 40/60 %
bland deltagare. Satsningen på det våldsförebyggande arbetet inom verksamheten ses som en
bidragande faktor till detta.
 Alla som arbetar inom den öppna ungdomsverksamheten ska ha en grundutbildning i

våldsprevention med genusförändrande ansats.
All personal har fått utbildning och utbildningstillfällen är planerade årligen i syfte att fånga upp
nyanställda.
 Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete.

Enheterna Dalsjöfors, Norrby och Hulta har fått handledning och fortsättning sker under året.

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00116 3.6.7.2

Hans Andersson
Handläggare
033 357376

Ansökan om anläggningslån från Hestra IF för nya
fönster, fasad, utbyte av gammal belysning med mera
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Hestra IF:s
renovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån på
1 850 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att
slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias.
Ärendet skickas vidare till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Hestra IF är en stor idrottsförening i Borås med ca 1 500 medlemmar.
Föreningen bedriver i huvudsak skidor och orientering men har även
motionsgrupper inom andra områden. Föreningens största arrangemang är den
välkända Linnémarschen som lockar ca 4 000 deltagare under en helg i april
varje år. Under 2019 påbörjades ett arbete tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningens Öppen ungdomsverksamhet där föreningen bedriver
verksamhet för ungdomar ett antal timmar per vecka. Klubbstugan är gammal
och behöver uppdateras på ett antal områden, exempelvis kommer det att
byggas en handikappramp, handikapptoaletter, nya golv, ny fasad, nytt kök med
mera. Totalkostnaden beräknas till 4 625 tkr.
Beslutsunderlag
1. Föreningens ansökan samt kostnadsunderlag

Beslutet expedieras till
1. kansliet@hestraif.se
2. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Hans Andersson
Handläggare
033 357376
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00107 3.6.7.2

Ansökan om anläggningslån från Bredareds IF för
totalrenovering av klubbstugan Klockargården
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att ställa sig positiv till Bredareds IF:s
totalrenovering av klubbstugan. Nämnden rekommenderar ett anläggningslån
på 1 120 tkr (40 %) samt att föreningen har två år på sig från beslutsdatum att
slutredovisa arbetet. Ett förbehåll är att föreningens finansieringsplan infrias.
Nämnden ställer sig också positiv till föreningens önskemål om att påbörja
dräneringsarbetet redan hösten 2019. Ärendet skickas vidare till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Bredareds IF är en livaktig förening med mycket verksamhet. Föreningen spelar
en central roll i samhället tillsammans med några andra stora aktörer.
Föreningen har ca 500 medlemmar och ordnar aktiviteter allt från fotboll och
orientering till styrketräning och motionsgrupper. Klubbstugan används flitigt
av föreningen och är nu i stort behov av en omfattande renovering.
Omklädningsrum, kök och övriga utrymmen totalrenoveras samt dränering och
ventilation ses över. Föreningen beräknar kostnaden till totalt 2 800 tkr.
Beslutsunderlag
1. Föreningens ansökan
2. Föreningens kostnadsberäkning
Beslutet expedieras till
1. info@bredaredsif.se
2. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Bredareds IF
Till fritid- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad

Ansökan om anläggningslån
Ansökan
Bredareds IF ansöker om anläggningslån för totalrenovering av föreningens klubbstuga
Klockargården. Renoveringen beräknas till en kostnad på upp till 2,8 mnkr.
Bredareds IF ansöker om att få tillåtelse att utföra dränering av klubbstugan under hösten
2019, d.v.s. innan slutligt besked om anläggningslånet. Det är önskvärt att dräneringen görs
hösten 2019 då den behöver göras en tid före invändig renovering.

Beskrivning av föreningen och planerad renovering
Bredareds IF en förening för idrott, motion och hälsa
Bredareds IF har sitt säte i Bredared, 1,5 mil norr om Borås. Föreningen har drygt
500 medlemmar, varav drygt 100 är ungdomar. Föreningens huvudverksamheter är fotboll
och orientering inom vilka vi bedriver tränings- och tävlingsverksamhet. Föreningen har också
motionsträning genom bland annat löpträning, styrketräning i idrottshallen, träningar vid
utegymmet och mountainbiketräning. Dessutom inbjuder vi till trivselaktiviteter såsom
tipspromenader och grötfest.
Vi vill på alla nivåer bedriva idrott så att den utvecklar människor positivt, såväl fysiskt och
psykiskt som socialt och kulturellt. Föreningens värdegrund är:
• Hänsynstagande och ansvarstagande
• Samhörighet och självkänsla
• Glädje och utveckling
• Allas rätt att vara med.
Bredareds IF -en viktigt del av samhället Bredared
Föreningen är en viktig del av samhället Bredared och vill vara med och bidra till att Bredared
är bra plats att bo och vistas i. Vi samarbetar med de organisationer och föreningar som verkar
i Bredared, exempelvis har vi tipspromenader och andra aktiviteter tillsammans med
Bredareds Hembygdsförening, boule-/isbana i samarbete med skolans föräldraförening och
pensionärsförening och vi kör upp skidspår på Bredareds GK´s golfbana. Under 2018 har
Bredareds fiberförening placerat sin nod i föreningens klubbstuga. Aktuellt just nu är bildandet
av ”Framtid Bredared”, ett ortsråd där Bredareds IF som en viktig aktör i samhället är delaktig.
En förening som vill utvecklas
Bredareds IF har också samarbete med andra föreningar i Borås, t.ex. Hestra IF och IK Ymer
vad gäller träningsverksamheten inom orientering samt med Sandhults SK inom
ungdomsfotbollen.

Bredareds IF vill kontinuerligt utvecklas och utveckla verksamheten:
• År 2015 var föreningen, funktionärsmässigt, en av de största arrangörsklubbarna av
O-Ringen i Borås.
• År 2017 byggde föreningen med starka ideella krafter ett utegym som delvis
finansierades av Borås Stads lokala utvecklingsmedel samt egna medel från O-Ringen.
• År 2018 utvecklade föreningen vandringslederna genom utökning av en led samt ny
markering på alla leder.
• År 2018 övertog föreningen orienteringsskytte från I15IF.
• År 2019 kommer vi att revidera en karta vid Holmåsa /Holmryd och även påbörja
nyritnining av en karta för orienteringstävling 2020.
Föreningen har 500 medlemmar och två anställda
Bredareds IF bildades 1937. Föreningen är medlem i svenska orienteringsförbundet, svenska
fotbollsförbundet och svenska skidförbundet. Sedan 2018 är föreningen även i svenska
mångkampsförbundet. Bredareds IF är en Säker och trygg förening och är med i Borås Stads
Överenskommelsen. Föreningen har en omsättning på 1,1 mnkr. Bredareds IF har två
deltidsanställda, en vaktmästare och en föreningsadministratör, vilka är ett nav i att rådda runt
föreningen med 500 medlemmar och klubblokaler, fotbollsplaner, utegym, spår och leder.
Föreningens klubbstuga Klockargården är belägen, vid skolan, i samhället. Vid Klockargården
finns en boule-/isbana som under vintern spolas av föräldraföreningen och som används av
skolan och av entusiastiska skridsko-åkare på lediga stunder. På vår, sommar och höst används
banan av de som vill spela boule. Utegymmet tillsammans med våra fina vandringsleder har
gjort att det ofta kommer besökare till Bredared som vill motionera och komma ut i naturen.
Fotbollsverksamheten bedrivs huvudsakligen på föreningsägda Hagavallen. Klubben har
ungdomslag i olika divisioner. Träningsverksamheten inom orientering är igång året runt.
En klubbstuga i behov av renovering
Bredareds IF´s klubbstuga, Klockargården, är i behov av totalrenovering. Klockargården
genomgick viss renovering under 70-talet, därefter har enbart underhållande åtgärder gjorts.
Behovet finns bland annat av dränering då fukt trängt in i väggarna i omklädningsrum på nedre
plan, utbyte av avloppet, renovering av toaletter, renovering och uppgradering av kök inklusive
vitvaror, utbyte av fönster och dörrar. Föreningen har under en längre tid planerat för
renoveringen och de intäkter som Bredareds IF fick för det stora arbete som medlemmarna la
ned vid O-Ringen i Borås 2015 möjliggör egenfinansiering för en del av renoveringen.
Renoveringens omfattning
Renovering kommer bland annat att omfatta; dränering, totalrenovering av källarplan med
omklädningsrum inklusive nytt avlopp, totalrenovering av övre plan med samlingslokal,
möteslokal, kontorslokal, toalettutrymmen samt kök.
Utveckling av användandet av klubbstugan
I samband med renoveringen av Klockargården vill Bredareds IF möjliggöra ett ökat nyttjande
av klubbstugan. Förutom för ökat nyttjande av medlemsaktiviteter har Bredareds IF sett en viss
ökning av nyttjandet av andra de senaste åren, t.ex. som mötesplats för äldre (Borås Stad
öppna verksamhet för äldre hyr lokalen), mötesplats för personer som vill motionera och för
sociala aktiviteter (t.ex. stick-café). Bredareds IF har en plan på att kontakta dagens nyttjare av

lokalen och även andra möjliga nyttjare av lokalen för att efterhöra deras behov nu när
föreningen ska renovera lokalerna.
Viktigt vid renoveringen
Det är viktigt att renoveringen:
• Stimulerar till ökad rörelse
• Möjliggör för alla att delta, tillgänglighet
• Att Klockargården utvecklas som mötesplats
• Energisparande åtgärder och hållbara alternativ är prioriterade
Tidsplan
Renoveringen startar med dränering under hösten 2019 (om föreningen får klartecken till det).
Därefter startas renoveringen av nedre plan under 2020 och därefter renoveras övre plan.
Renoveringen planeras att vara klar under 2021.
Kostnadsberäkning renovering anläggningen
Del av renovering
Renovering nedre plan, se beräkning i bilaga 2
Renovering övre plan, se beräkning i bilaga 3
Oförutsedda utgifter, cirka 12 %
Summa beräknade kostnader

Belopp
876 500 kr
1 626 500 kr
297 000 kr
2 800 000 kr

Finansieringsplan renoveringen anläggningen
Typ av finansiering
Anläggningslån Borås Stad, 40 procent
Bidrag
Ideella timmar och sponsorer
Egen finansiering
Summa finansiering

Belopp
1 120 000 kr
250 000 kr
250 000 kr
1 180 000 kr
2 800 000 kr

Kostnadsberäkning och finansiering av övrigt i samband med renovering
I samband med renoveringen kommer föreningen även ha kostnader utöver anläggningskostnader, bland annat för inventarier, t.ex. möbler, gardiner m.m. Kostnaden för detta
beräknas till 100 000 kronor och planeras att med 75 000 kronor finansieras av bidrag och
sponsring och 25 000 kronor av egna medel.
Driftskostnaden
Bredareds IF räknar med att driftskostnaden för anläggningen efter renoveringen kommer att
vara på samma nivå som idag. Föreningen har eget kapital till del av finansieringen och
kommer därför inte att få räntekostnader. Energisparande åtgärder inom uppvärmning och
belysning samt byte av fönster kommer snarare att minska driftskostnaden för lokalen.
Godkännande av ansökan
Ansökan är godkänd av Bredareds IF´s styrelse 2019-05-14.
Bredared 2019-05-29
Marita Haglund
Ordförande Bredareds IF

Bilagor
Bilaga 1 Karta över vilken fastighet (Klockargården) som ansökan avser
Bilaga 2 Kostnadsberäkning nedre plan
Bilaga 3 Kostnadsberäkning övre plan
Bilaga 4 Ritningar

Bilaga 1 Karta över vilken fastighet (Klockargården) som ansökan avser

Klockargården
Bredaredskolan

Bredared

MATERIALSPECIFIKATION
Objekt:

Företag
GRIMMERGÅRDS BYGG

Kund

Vår referens:

Er referens:

Beskrivning / art.nr.

Antal/enh.

Pris/enh.

Belopp (SEK)

Uppbilning för nya rör P O P
Betongborrning

1.00 st

62,500.00 kr

62,500.00 kr

Rivning golv vägg omkl spackling 1.00 st
golv

90,000.00 kr

90,000.00 kr

250,000.00 kr

250,000.00 kr

250.00 kr

49,000.00 kr

Kakel och klinker arbete inkl fix
fog tätskikt Elmgrens Mureri och
Kakel

1.00 st

Kakel och klinker

196.00 st

Målningsarbete

1.00 st

75,000.00 kr

75,000.00 kr

Elektrikern i Borås

1.00 st

70,000.00 kr

70,000.00 kr

Ny Ventilation

1.00 st

30,000.00 kr

30,000.00 kr

Dränering SG Maskin

1.00 st

100,000.00 kr

100,000.00 kr

VVS Bredareds Rör

1.00 st

150,000.00 kr

150,000.00 kr

Summa artiklar inkl. moms:
Varav moms:
Totalsumma inkl. moms:
Övrig information:

Sida 1

876,500.00 kr
175,300.00 kr
876,500.00 kr

MATERIALSPECIFIKATION
Objekt:

Klockargården

Företag
GRIMMERGÅRDS BYGG

Kund
Bredareds IF

Vår referens:

Er referens:

Beskrivning / art.nr.

Antal/enh.

Pris/enh.

Belopp (SEK)

45X70 BYGGREGEL G4-2 L=4,8M
821904507048
64.00

74.70 kr

4,780.80 kr

GIPSSKIVA GNE ERGO 13X900X2400 MM VÄDERPL
900206703
300.00

69.53 kr

20,859.00 kr

1,433.25 kr

12,899.25 kr

516.69 kr

4,650.21 kr

FODER FURU 12X56MM VITMÅLAT L=2,2M
860101205622
45.00

38.71 kr

1,741.95 kr

12X69 SOCKEL VITMÅLAD L=3,6M
860201206936
42.00

85.99 kr

3,611.58 kr

HÅLKÄLSLIST FURU 15X43MM VITMÅLAD L=3,0M
866101504330
50.00

96.64 kr

4,832.00 kr

EK NATUR 3-STAV MATTLACK 14MM
900211098
85.00

864.50 kr

73,482.50 kr

GLESPANEL 28X70MM L=4,8M
820102807048
162.00

47.34 kr

7,669.08 kr

200,000.00 kr

200,000.00 kr

570.00 kr

342,000.00 kr

INNERDÖRR STINA 9X21 VIT RAM RAW
900212340
9.00
DÖRRKARM KOMPL 9X21 93MM
900222434
9.00

Kök Inkl vitvaror

1.00 st

Arbetstid

600.00 st

Elektriker

1.00 st

200,000.00 kr

200,000.00 kr

Rörläggare

1.00 st

200,000.00 kr

200,000.00 kr

Målare

1.00 st

150,000.00 kr

150,000.00 kr

Altan

1.00 st

150,000.00 kr

150,000.00 kr

Ventilation

1.00 st

40,000.00 kr

40,000.00 kr

Listan fortsätter på nästa sida...
Sida 1

Beskrivning / art.nr.

Antal/enh.

Pris/enh.

Belopp (SEK)

Elekrtoniskt låssystem

1.00 st

60,000.00 kr

60,000.00 kr

Fönster

15.00 st

10,000.00 kr

150,000.00 kr

Summa artiklar inkl. moms:
Varav moms:
Totalsumma inkl. moms:
Övrig information:

Sida 2

1,626,526.37 kr
325,305.27 kr
1,626,526.37 kr

Bilaga 3 Ritningar
Ritning Klockargården nedre plan med omklädningsrum, pannrum m.m.

Ritning Klockargården övre plan med samlingssal, kök, kontor och mötesrum.

Sida

SKRIVELSE

Anna Karlsson
Handläggare
0768885659
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00008 3.1.2.25

Yttrande över riktlinjer för trädvårdsarbete i Borås Stad,
samråd 2
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker remissen för ”Borås Stads Riktlinjer
för trädvårdsarbete”, och vill samtidigt trycka på vikten av träd och grönska
också från ett hälso- och folkhälsoperspektiv.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden har fått möjlighet att yttra sig över de av
Tekniska förvaltningen framtagna ”Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete”,
samråd 2.
Riktlinjerna vill verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer
bevaras, samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.
Fritids- och Folkhälsonämnden tillstyrker remissen för ”Borås Stads Riktlinjer
för trädvårdsarbete”, och vill samtidigt trycka på vikten av träd och grönska
också från ett hälso- och folkhälsoperspektiv. Samtidigt måste placering av träd
och grönska också ske i balansgång med människor upplevda känsla av trygghet
och säkerhet.
I riktlinjerna nämns att Borås Stad skall verka för att skapa en ökad kunskap för
träd och dess positiva inverkan på stadmiljön. Det är önskvärt att staden
samtidigt också arbetar för en ökad kunskap om trädens och grönskans positiva
inverkan på hälsan.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Beslutet expedieras till
1. TEK.diarium@boras.se
Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

MISSIV
Datum

2019-06-27

1(2)
Instans

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Samråd 2: Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Samrådsinstanser
1. Kommunstyrelsen
2. Fritids- och folkhälsonämnden
3. Kulturnämnden
4. Lokalförsörjningsnämnden
5. Miljö- och konsumentnämnden
6. Samhällsbyggnadsnämnden
7. Servicenämnden
8. Borås Energi och Miljö AB
9. Borås Elnät AB
10. Borås Kommuns Parkerings AB
11. Borås Djurpark AB
12. AB Bostäder i Borås
13. Fristadbostäder AB
14. AB Toarpshus
15. AB Sandhultsbostäder
16. Viskaforshem AB
17. Industribyggnader i Borås AB
Yttrandena ska ha kommit in till Tekniska nämnden senast den 2019-09-15.
Yttrandena skickas i elektronisk form till TEK.diarium@boras.se
Ange diarienummer TEN 2019-00377 och samrådsinstansens namn i
ämnesraden på e-postmeddelandet.
Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av yttranden som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Tekniska nämnden.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda

Tekniska nämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 57

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Anton Spets
Handläggare
033 357422

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler

Borås Stads

Riktlinjer för
trädvårdsarbete

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

Fastställd av: Kommunfullmäktige
Datum: XX 2019
Revideras av: Tekniska nämnden
Gäller för: Kommunstyrelsen, Fritids- och folkhälsonämnden, Kulturnämnden,
Lokalförsörjningsnämnden, Miljö- och konsumentnämnden, Samhällsbyggnadsnämnden, Servicenämnden, Tekniska nämnden, Borås Energi och Miljö AB,
Borås Elnät AB, Borås kommuns Parkerings AB, Borås Djurpark AB, AB Bostäder i
Borås, Fristadbostäder AB, AB Sandhultsbostäder, AB Toarpshus, Viskaforshem
AB, Industribyggnader i Borås AB
Gäller till och med: 2023
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Riktlinjer för trädvårds
arbete i Borås Stad
Borås Stad bör verka för att beståndet av urbana träd och stadsnära trädmiljöer i
kommunen bevaras samt ges förutsättningar för att förbli vitala och säkra.

Betydelsefulla urbana träd och stadsnära trädmiljöer
Solitära träd och trädmiljöer bör bevaras då de har stora biologiska, estetiska, historiska
och arkitektoniska värden. De har också ekonomiska och pedagogiska värden. Med varje
enskilt äldre och större träd som går förlorat försvinner dessa värden. Således är skyddet
på individnivå viktigt och bör respekteras av alla aktörer inom kommunen.
Borås Stad bör verka för att karaktäristiska träd och trädmiljöer samt träd i historiska
kulturmiljöer och träd med biologisk betydelse skyddas. Det innebär att vid exploatering
och detaljplanering skyddas värdefulla befintliga träd och trädmiljöer genom kartläggning,
tydliga skydds- och buffertzoner under byggnationstiden samt för- och efterbesiktning.
Exempel trädmiljöer är:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Almarna vid Hemgården, Allégatan
Skogstallarna i och omkring stadsdelarna Byttorp och Tullen
Flertalet olika sorters alm i stadsdelen Norrby
Ekarna i och omkring Ollonstupet i stadsdelen Trandared och Hulta
Björkarna i och omkring stadsdelen Sjöbo
Askallén genom orten Bredared
Stora torgets trädarkader med glanslind
Bok- och tallbeståndet i Annelundsparken
Skogstallarna i serviceorten Fristad
Skogsalmarna på kvarteret Svanen

Exempel solitära karaktäristiska träd är:
•
•
•
•

Lönnen vid Anna Lindhs park
Eken vid Alingsåsvägen
Almen i Sinnenas park
Tallen vid Ramnavallen

Trädens behov av livsrum bör beaktas vid detaljplanering
och projektering
Träd bör beredas tillräckligt med fredat utrymme för att få en god tillväxt samt nå naturlig
slutstorlek för sin art. För det krävs utrymme enligt branschstandard både ovan och under
mark.

Skydd av träd vid markanvändning ovan och under jord
Vid nyttjande av kommunens mark, till exempel markarbeten, evenemang eller
uppställning avsätts tillräckligt med utrymme så att träd inom området ej påverkas. Med
tillräckligt utrymme menas trädets dropzon + 2 meter i en cirkel runt trädets stam, enligt
branschstandard. På så vis skyddas trädets rötter, stam samt krona från oavsiktlig påverkan.

Borås Stad | Riktlinjer för trädvårdsarbete
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Vikten av att träds vitalitet säkerställs och vid behov
förbättras
Borås Stads trädvårdsarbete bör ske med miljöhänsyn och med metoder som främjar
trädens hälsa på lång sikt, samt upprätthålla säkerheten för människor och egendom.
Gröna ytor där träd kan erbjudas goda livsrum ska i största möjliga mån bibehållas samt
där det ges möjlighet även utökas.

Kompensationsåtgärder
Negativa konsekvenser på befintligt trädbestånd bör uppvägas med kompensationsåtgärder.
Ekologisk kompensation kan till exempel ske genom skötselåtgärder, återplantering,
restaurering av skadade miljöer eller långsiktigt skydda naturområden som tidigare saknar
skydd.

Verka för ökad kunskap om träd
Borås Stad bör verka för ökad kunskap och ett ökat intresse för träd och deras positiva
inverkan på stadsmiljön i form av ekosystemtjänster. En ökad förståelse för träd och dess
värde innebär i förlängningen att färre träd skadas och fälls i samband med exploatering,
byggnation samt vid större evenemang.
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Postadress 501 80 Borås Besöksadress Stadshuset, Kungsgatan 55
Telefon 033-35 70 00 e-post boras.stad@boras.se Webbplats boras.se

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-06-27

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2019-00377 3.3.5.0

Anton Spets
Handläggare
033 35 74 22

Samråd 2 för Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar att skicka omarbetat förslag på Borås Stads
Riktlinjer för trädvårdsarbete på samråd 2 till berörda nämnder och styrelser
enligt bifogat missiv.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har efter Marie Fridéns (M) motion: TRÄD i en vacker stad,
fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att ansvara för att styrdokument om träd
tas fram i enlighet med motionens intentioner.
Tekniska nämnden har tagit fram Riktlinjer för trädvårdsarbete och sänt ut
dessa på samråd enligt Tekniska nämndens beslut 2017-12-21. De synpunkter
som inkom under samrådet har beaktats.
Då samtliga berörda nämnder och styrelser inte fått tillfälle att yttra sig skickar
Tekniska nämnden det omarbetade förslaget på samråd 2 till samtliga berörda
nämnder och styrelser.
Beslutsunderlag
1. Förslag till Borås Stads Riktlinjer för trädvårdsarbete
2. Missiv
Beslutet expedieras till
1. Berörda nämnder och styrelser i Borås Stad

Jan Idehed
Ordförande
Gunnar Isackson
Förvaltningschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

SKRIVELSE
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Datum

Instans

2019-08-23

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Johanna Jönsson
Handläggare
033 357328

Deltagande i konferensen Förebygg.nu den 13-14
november 2019 i Göteborg
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse …. samt …. att delta på
konferensen Förebygg.nu 13-14 november 2019 i Göteborg.
Ärendet i sin helhet
Förebygg.nu sprider kunskap och reflektion kring det ANDT-förebyggande
arbetet. Konferensen är en av de främsta mötesplatserna för dem som arbetar
lokalt, regionalt och nationellt med drogförebyggande arbete. Förebygg.nu har
under 18 år samlat deltagare från myndigheter, kommuner och organisationer
med intresse för drogförebyggande arbete.
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att två representanter från nämnden
deltar på konferensen.
Beslutsunderlag
1. Program för Förebygg.nu 13-14 november 2019

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2019‐08‐23

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 77 samt bilagor
avseende Årsredovisning 2018 (2019-00113 1.2.4.1).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 85 avseende Svar på
motion av Morgan Hjalmarsson (FP): Året om på Almenäs (2014-00064 822).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 98 avseende Avsägelse
av förtroendeuppdrag, entlediganden och fyllnadsval (2019-00112 1.1.1.25).
4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 131 samt bilaga
avseende Plan vid samhällsstörningar och extraordinära händelser för Borås Stad (201900041 2.8.1.0).
5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 126 samt bilagor
avseende Revidering av regler och riktlinjer för finansverksamheten (2019-00119
2.4.2.25).
6. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 135 avseende Ansökan
om anläggningslån för bygge av servicehus och omklädningsrum; Borås Skidlöparklubb
(2019-00038 3.6.7.2).
7. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 125 samt bilaga
avseende Översyn av samtliga nämndreglementen i samband med ny mandatperiod
(2018-00210 1.2.2.2).
8. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-19 § 127 samt bilagor
avseende Riktlinjer för bostadsförsörjning (2019-00013 3.4.2.0).
9. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-17 § 297 samt bilagor avseende
Ekonomiska ramar 2020 (2019-00120 1.2.4.1).
10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Arvsfonden: Anmälan av Årsrapport med
projektplan för Aktivitetsinspiratör inkluderande högskola och arbetsliv (2018-00070
1.1.3.25).
11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Arvsfonden: Anmälan av Årsrapport, ekonomisk
redovisning, för Aktivitetsinspiratör inkluderande högskola och arbetsliv (2018-00070
1.1.3.25).
12. Grundskolenämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-13 samt bilaga avseende
Riktlinjer för om- och nybyggnation av grundskolor (2019-00114 3.1.1.0).
13. Södra hälso- och sjukvårdsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-27 § 81
avseende Samverkan för ett ökat förebyggande och hälsofrämjande arbete i Borås (201800108 1.1.3.1).

14. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från lokala
pensionärs- och funktionshinderrådet 2019-05-21 (2019-00070 3.7.1.25).
15. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars
facknämnder maj 2019 (2019-00065 1.2.4.1).
16. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Redovisning av inkomna synpunkter för
Fritids- och folkhälsonämnden januari-juni 2019 (2019-00122 1.4.2.1).
17. RSMH Tryggheten i Borås: Anmälan av skrivelse 2019-06-11 från RSMH Tryggheten i
Borås avseende beröm till Borås Stad (2019-00117 3.6.7.25).
18. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars
facknämnder juli 2019 (2019-00065 1.2.4.1).
19. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Magnus Sjödahls (KD) redogörelse efter
deltagande i ECAD-konferens i Cork, Irland 13-14 juni 2019 (2018-00192 2.3.2.2).
20. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Annette Nordströms (M) redogörelse efter
deltagande i ECAD-konferens i Cork, Irland 13-14 juni 2019 (2018-00192 2.3.2.2).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden
2019‐08‐23
1. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för Norrmalm,
Hamstern 11 m.fl., Borås Stad (2019‐00121 3.1.1.2).
2. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse till granskning för detaljplan för Tullen,
Triangeln 8 m.fl., Tullastugan, Borås Stad (2019‐00108 3.1.1.2).

