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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00122 1.2.4.1

Budget 2019:2 för Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna budget 2019:2 och
översända densamma till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Den budgetram som finns till förfogande för 2019 uppgår till 252 400 tkr.
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 209 350 tkr och bidragsramen
43 050 tkr. Fritidsramen är förstärkt med 9 850 tkr i jämförelse med budget
2019:1. Den förstärkta ramen inkluderar ett tilldelat effektivitetskrav på 1 000
tkr.
Bidragsramen är förstärkt med 1 350 tkr i jämförelse med budget 2019:1 och
avser flytt av bidrag som tidigare administrerats av Vård- och äldrenämnden.
Budgeten för 2019 är stram. För att få en budget i balans och för att klara
tilldelade effektivitetskrav finns behov av åtgärder.
Investeringsbudgeten uppgår till 20 700 tkr, därutöver avsätts 17 100 tkr i
Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget för åtgärder kopplat till
fritidsverksamhet.
Sex nya uppdrag har tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige samt en
indikator som följer upp andelen anställda som nyttjar friskvårdsbidraget.

Ärendet i sin helhet
Fokus i drifts- och investeringsbudgeten 2019 är på tillgänglighet i alla dess
former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
Den budgetram som finns till förfogande för 2019 uppgår till 252 400 tkr.
Budgeten är fördelad på två ramar, fritidsramen 209 350 tkr och bidragsramen
43 050 tkr. Fritidsramen är förstärkt med 9 850 tkr i jämförelse med budget
2019:1 och avser några av de utökade kostnader som nämnden äskat i tidigare
budgetbeslut. Den förstärkta ramen inkluderar även ett tilldelat effektivitetskrav
på 1 000 tkr.
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Bidragsramen är förstärkt med 1 350 tkr i jämförelse med budget 2019:1 och
avser bidrag till föreningar som tidigare administrerats av Vård- och
äldrenämnden.
Fritidsramen
För att få en budget i balans begärdes en kompensation för nedanstående delar
i budget 2019:1;
•

Utökade kostnader efter renovering av Stadsparksbadet – 8 950 tkr.

•

Ökade kostnader kopplat till ombyggnation av Mötesplats
Hässleholmen – 260 tkr.

•

Ökade kapitalkostnader kopplat till isbana på Boda – 975 tkr

•

Ökade hyreskostnader för fotbollshall på Ryda – 1 500 tkr.

•

U20EM i friidrott – 4 600 tkr.

•

Ökade hyreskostnader för Öppen Ungdomsverksamhet Trandö
(Daltorp fritidsgård) – 515 tkr.

•

Ökade kostnader för nya lokaler med koppling till omorganisationen
2017 – 400 tkr

•

Ökade hyreskostnader för nya omklädningsrum i Rydbyholm och SEvallen – 300 tkr.

Totalt: 17 500 tkr. 16 800 tkr avsåg ökade driftskostnader kopplat till olika
beslut i Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen.
I samband med beslut om ekonomiska ramar i budget 2019:1 fick nämnden 500
tkr för ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på fritidsgårdarna.
Efter beslut i Kommunfullmäktige i december 2018 tilldelas nämnden en
förstärkt ram med 9 850 tkr bestående av;
•

Tillfällig förstärkning för U20 EM i friidrott – 4 400 tkr.

•

Utökade kostnader efter renovering av Stadsparksbadet – 4 000 tkr.

•

Ökade hyreskostnader för fotbollshall på Ryda – 1 500 tkr.

•

Ökade kapitalkostnader kopplat till isbana på Boda – 950 tkr.

Utöver detta tilldelas nämnden ett effektivitetskrav på 1 000 tkr.
Mindre justeringar mellan nämndens verksamhetsområden har gjorts för att få
en mer rättvisande budgettilldelning.
Det har också fattats beslut om renovering av Borås Simarena. En stängning
medför en uppskattad intäktsförlust på ca 1 600 tkr. De budgetavvikelser som
uppstår rapporteras i samband med löpande uppföljningar och bokslutsjusteras
vid årets slut.
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Anpassningar i budget för att klara effektivitetskrav
För att få en budgetram i balans finns ett stort behov av anpassningar och
effektiviseringar inom nämndens alla verksamhetsområden. Bland annat
kommer avtalet med Servicekontoret att minska med i storleksordningen 1,5
milj kr, vilket innebär att skötselrutiner och maskininsatser ses över på samtliga
idrotts- och friluftsanläggningar. Öppettider och servicegrad kan komma att
påverkas under året. Stor restriktivitet kommer att införas i samband med
vikarietillsättning i alla våra verksamheter. Som en ytterligare konsekvens av ett
stramt budgetläge har nämnden inte någon möjlighet att avsätta någon buffert i
2019 års budget. Hittills har vi inte behövt göra några personalneddragningar,
men i anslutning till pensionsavgång ska varje återbesättning prövas i särskild
ordning.
Den Öppna ungdomsverksamheten har mellan åren 2016-2018 varit Borås
Stads mottagare av de statsbidrag som syftar till att barn i åldrarna 6-15 år ska
ha tillgång till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter. Detta har inneburit att
verksamheten förstärkts så att aktiviteter har varit tillgängliga under hela
sommarlovet på fem områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo
och Kristineberg. Verksamhet har också i mindre omfattning bedrivits i de fyra
servicesorterna Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandared. För 2018 uppgick
statsbidraget till 1 851 tkr. För närvarande är det oklart om statsbidrag kommer
gå att rekvirera under 2019, utan statsbidrag begränsas sommarverksamheten
betydligt.
Under året kommer nämnden inte ha möjlighet att avsätta någon buffert.
Sociala investeringsprojekt
Under 2019 kommer nämnden ansvara för två sociala investeringsprojekt, ”En
kommun fri från våld” som slutredovisas under året samt ”Kraftsamling Sjöbo”
som pågår fram till 2020. Kostnaderna särredovisas i löpande uppföljningar,
precis som föregående år, och kostnaderna kompenseras vid årets slut genom
en bokslutsjustering.
Bidragsramen
Kommunbidraget har ökat med 1 350 tkr i jämförelse med tidigare
budgetbeslut och avser bidragsgivning till föreningar som tidigare
administrerats av Vård- och äldrenämnden.
Investeringsbudget
För 2019 tilldelas nämnden en investeringsbudget på totalt 20 700 tkr. Beviljade
investeringsprojekt specificeras i bilagd rapport under rubrik 6. Eventuella
kvarstående medel från 2018 kompletteras i investeringsbudgeten efter bokslut
2018.
Därutöver avsätts 17 100 tkr som avser omklädningsrum och café på Sven
Eriksonsvallen, förberedelser för byggstart för ny idrottshall i Fristad,
upprustning av idrottsanläggning och omklädningsrum på Sjöbovallen samt en
tillgänglighetsanpassning av Sjöbohallen med en utvändig hiss.
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Investeringsmedel finns avsatta i Lokalförsörjningsnämndens
investeringsbudget.
Kommunfullmäktiges uppdrag och indikatorer
Sex nya uppdrag har tilldelats nämnden från Kommunfullmäktige;
•

Ny isyta och samlokalisering med eventuell evenemangshall ska utredas.

•

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

•

Möjligheten att inrätta sökbart bidrag för föreningar med verksamhet i
socioekonomiskt utsatta områden ska utredas.

•

Utreda hur man kan stötta unga med NPF-diagnoser (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar) så att deras möjlighet att delta i föreningslivet.

•

Utreda möjligheterna att hålla alla fritidsgårdar öppna under sommartid.

•

Utreda hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta.

Nämnden ska också följa upp andelen anställda som nyttjar Borås Stads
friskvårdsbidrag. Indikatorns målvärde för 2019 sätts till 40 % och målvärdet
2025 till 50 %.
Beslutsunderlag
1. Budget 2019:2, Fritids- och folkhälsonämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen, KS.diarium@boras.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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1 Inledning
Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar vidare med de mål och uppdrag som Kommunfullmäktige
och nämnden har fastställt. Fokus i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess
former och på ett målmedvetet jämställdhetsarbete.
Borås lever upp som evenemangsstad. De senaste fem åren har vi levererat storstilade arrangemang och
tävlingar på nationell och internationell nivå. Sommaren 2019 kommer närmare 50 länder från hela
Europa med sina bästa flickor och pojkar upp till 20 år, att tävla i Europamästerskapen i friidrott.
Tävlingarna kommer att avgöras på gamla anrika Ryahallen, kompletterat med prova-på-aktiviteter på
stora Torget. IK Ymer är huvudaktör för tävlingarna i nära samverkan med Borås Stad och Svenska
Friidrottsförbundet. 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 2019 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.
Arbetet med att utveckla idrotten för människor med funktionsvariationer fortsätter. Västra Götalands
Idrottsförbund/SISU har övertagit, via ett IOP (idéburet offentligt partnerskap), den satsning som
förvaltningen bedrev med stöd från Arvsfonden som kallades för "Jämlik Hälsa".
Det socialt riktade föreningsstödet har utvärderats under 2018, i samband med en översyn och
revidering av hela föreningsstödet. Uppdraget med ett "jämställt föreningsliv", vilket bland annat
innebär en satsning på kvinnliga ledare och funktionärer samt en satsning på flickor och kvinnor som är
inom elitidrotten i sina respektive idrotter, fortsätter även under 2019.
Från och med 2018 ska alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det
ger oss ett bredare och bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och även
möjligheter att följa föreningarnas jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi
kommer att följa utvecklingen i vår ambition att få ett jämställt föreningsliv.
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.
Klustersamverkan, som har varit på försök sedan 2017, för de administrativa tjänsterna, permanentas
mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Kulturförvaltningen, bland annat genom att
samlokalisera personalen inom ekonomi, HR, nämndadministration samt IT.
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2 Omvärldsanalys
Folkhälsan i Sverige utvecklas positivt men skillnaderna mellan olika grupper i samhället ökar. Den
sociala gradienten, det vill säga att människors position i den sociala hierarkin i hög grad påverkar deras
livslängd och risken för att bli sjuk, 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. I juni 2018
beslutade riksdagen om en omformulering av det nationella målet för folkhälsa. Målet är att skapa
samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara hälsoklyftorna
inom en generation.
I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen.
Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en
utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor. Fritids- och
folkhälsoförvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer
att utveckla arbetsformer, att verka för folkhälsomålet och dess målområden. En god hälsa är en
mänsklig rättighet.
Arbetet med Överenskommelsen, samverkan mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna,
drivs av det samråd, som skapades i november 2017. Internt i kommunen handlar det om att inhämta
och sprida information om goda exempel i Överenskommelsens anda bland övriga nämnder och
förvaltningar. Förvaltningens uppdrag är också att skapa förutsättningar och underlätta för samverkan
mellan Borås Stad och de idéburna organisationerna men också för att skapa förståelse kring både
kommunala och idéburna verksamheter. Ett viktigt led i det arbetet är en tillgänglig information, med
bland annat en uppdaterad hemsida och stor aktivitet i olika sociala medier. Det gemensamma
studiematerialet, som har tagits fram av studieförbunden, användas som en kompetenshöjande
aktivitet. För att möjliggöra till faktiska samarbeten samt att ”en väg in” för de idéburna skall fungera så
har ett nätverk bildats med representanter från olika förvaltningar. Det är också viktigt att
förvaltningarna samarbetar kring utbildning och lära av varandra när det skapas nya och goda lösningar.
I vårt arbete med den öppna ungdomsverksamheten så är basen oftast fritidsgården men också
verksamhet utanför gårdens fyra väggar blir allt vanligare. Även samverkan med andra delar av den
kommunala organisationen och med övriga civilsamhället är en trend. 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.
Sedan ett par år tillbaka fungerar Borås Stad som ett lokalt Eurodesk-kontor. MUCF (Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor) utsåg då Borås Stad till en av 16 nationella kontor i Sverige. Detta
innebär att kunna bistå unga mellan 13-30 år med praktiska råd, stöd och information om olika
möjligheter inom EU. Vi arbetar 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 från Europa vilket successivt planeras fortsätta öka. En annan del av det
internationella arbetet är ungdomsutbyten. Antalet ungdomar från Borås som medverkat ökar kraftigt
och under 2018 har 43 ungdomar deltagit.
Från mitten av september 2018 kommer, för första gången sedan 2013, samtliga badanläggningar att
vara öppna för allmänheten och besökarna. Då har vi avklarat två stora renoverings- och
ombyggnadsprojekt i Sandaredsbadet och nu senast i Stadsparksbadet. Arbetsmiljön för vår personal i
simhallarna är en prioriterad arbetsmiljöfråga i förvaltningen under 2018 och 2019. Arbetet i Borås är
unikt i sitt slag och väcker uppmärksamhet på ett nationellt plan. Vi kommer att informera och föreläsa
om den målmedvetna satsning vi gör för kollegor runt om i landet och i olika forum inom
badbranschen.
Borås - Idrottsstaden som klarar av att arrangera stora evenemang och tävlingar. Att Borås kan vara
med och arrangera så stora tävlingar vi gjort under de fem senaste åren vittnar om en oerhörd kraft i
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det ideella föreningslivet och en bra support från stadens nämnder och bolag samt näringsliv. De
turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Bevekelsegrunden är, förutom de ekonomiska
pluseffekterna, de mjuka värdena. Här handlar det oftast om att profilera staden, skapa stolthet, leverera
ett värdskap, öka besöksnäringen och vara en attraktiv boendeort. Allt detta har Borås visat att staden
står för.
Samtidigt ställer detta krav på anpassade och moderna arenor och en organisation i staden som kan lösa
de krav som arrangemanget medför. Genom ett väl utvecklat samarbete mellan berörda föreningar,
Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen skapas ett flexibelt och dynamiskt nätverk som
klarar uppdragen. För att ta ytterligare steg i denna riktning krävs dock ett tydligt politiskt uppdrag till
övriga berörda nämnder och förvaltningar att vara mer delaktiga och känna det gemensamma ansvaret
för att staden ska lyckas leverera det optimala arrangemanget.
Till sommaren 2019 kommer Europamästerskapet för ungdomar upp till 20 år i friidrott att avgöras på
Ryavallen. Ungdomar, ledare och anhöriga från närmare 50 länder besöker Borås under vecka 29.
Tävlingarna avgörs 18-21 juli. IK Ymer med god support från Borås Stad genomför tävlingarna.
Årsskiftet 2017-2018 startade en mobilisering rörande stadsdelen Sjöbo - som vi döpte till Kraftsamling
Sjöbo. Det handlar om ett nytt sätt att arbeta genom en förvaltningsövergripande kraftsamling i syfte
att motverka utvecklingen av en begynnande negativ trend samt utveckla Sjöbo till en hållbar stadsdel.
Satsningen ska pågå fram till år 2020. Under 2018 har fokus varit att förankra projektet i
förvaltningarnas ledningsgrupper och formera en förvaltningsövergripande projektgrupp. Under 2019
beräknas projektgruppen ta fram en genomförandeplan utifrån fakta, resultat från workshops och
dialoger med invånare och verksamma aktörer, samt genomföra insatser utifrån plan.
En del i satsningen innefattar ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Sex parter deltar;
Borås Stad, Borås Högskola, Science Park, Rise, Drivhuset och Hemgården, kommunen är den
koordinerande parten. Avsikten är att etablera ett medborgarlabb, en kreativ fysisk mötesplats, där
invånare, tjänstemän, företagare och föreningar kan testa och förverkliga idéer som ger social nytta för
individer och samhälle. Verkställande av lokal, rekrytering av deltagare och genomförande av sociala
innovationer har pågått sedan hösten 2018 och fortsätter under hela 2019.
Borås Stads ansvar är att se till att tillgången till attraktiva grönområden är fortsatt god, vilket särskilt
gynnar grupperna barn, unga, äldre, personer med funktionsnedsättning, personer med utländsk
bakgrund och socioekonomiskt svaga grupper. Forskning visar att vistelse i naturen har positiv
betydelse för såväl den fysiska som psykiska hälsan. I samband med den långsiktiga utvecklingsplanen
har Borås Stad fattat beslut om att utarbeta en friluftsplan för staden, som föregås av ett arbete där
Tekniska nämnden och Fritids- och folkhälsonämnden samverkar om uppdraget. Planen kommer att
behandlas i Fritids- och folkhälsonämnden före sommaren 2019.
Regeringen har lämnat förslag om att göra FN:s barnkonvention till svensk lag till lagrådet. Regeringen
anser att barnkonventionens starka ställning behöver tydliggöras och att ett barnrättsbaserat synsätt ska
ha stort genomslag i rättstillämpningen. Barnkonventionen har gällt i Sverige sedan 1990 och svensk
lagstiftning står överlag i god överensstämmelse med konventionen. Det finns dock rapporter, senast
från Barnrättighetssutredningen, som visar att barnets rättigheter inte fått tillräckligt genomslag i
rättstillämpningen.
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2.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Efter beslut i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige december 2018 tilldelas nämnden en
förstärkt budgetram med följande:






Tillfällig höjning för att genomföra U20EM i friidrott 2019, 4 400 tkr
Ökade hyreskostnader i samband med renoveringen av Stadsparksbadet, 4 000 tkr
Hyreskostnader för ny fotbollshall på Ryda, 1 500 tkr
Ökade kapitalkostnader som en effekt av en ny isyta på Bodaområdet, 1 000 tkr.
Effektivitetskrav, -1 000 tkr

Totalt: 9 900 tkr
Redan i våras förstärktes ramen med 500 tkr för ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på
fritidsgårdarna.
För att få en budgetram i balans finns ett stort behov av anpassningar och effektiviseringar inom
nämndens alla verksamhetsområden. Bland annat kommer avtalet med Servicekontoret att minska med
i storleksordningen 1,5 milj kr, vilket innebär att skötselrutiner och maskininsatser ses över på samtliga
idrotts- och friluftsanläggningar. Öppettider och servicegrad kan komma att påverkas under året. Stor
restriktivitet kommer att införas i samband med vikarietillsättning i alla våra verksamheter. Som en
ytterligare konsekvens av ett stramt budgetläge har nämnden inte någon möjlighet att avsätta någon
buffert i 2019 års budget. Hittills har vi inte behövt göra några personalneddragningar, men i anslutning
till pensionsavgång ska varje återbesättning prövas i särskild ordning.
Den Öppna ungdomsverksamheten har mellan åren 2016-2018 varit Borås Stads mottagare av de
statsbidrag som syftar till att barn i åldrarna 6-15 år ska ha tillgång till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.
Detta har inneburit att verksamheten förstärkts så att aktiviteter har varit tillgängliga under hela
sommarlovet på fem områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo och Kristineberg.
Verksamhet har också i mindre omfattning bedrivits i de fyra servicesorterna Dalsjöfors, Fristad,
Viskafors och Sandared. För 2018 uppgick statsbidraget till 1 851 tkr. För närvarande är det oklart om
statsbidrag kommer gå att rekvirera under 2019, utan statsbidrag begränsas sommarverksamheten
betydligt.
Lokalförsörjningsnämnden har under 2019 avsatt en investeringsbudget på 8 000 tkr för att göra
reinvesteringar i Borås Simarena. Projektet avser att starta omgående med en preliminär byggtid mellan
april-september 2019. Som noterats i Fritids- och folkhälsonämndens budget 2019-1 så blir en
konsekvens av stängningen av badet en intäktsförlust på närmare 1 600 tkr under byggtiden, vilket inte
inryms inom befintlig budgetram. Underskottet kommer att prognostiseras som en avvikelse på
Badenheten under 2019.
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3 Indikatorer och uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Målbild
Människor vill möta människor såväl i små som i stora sammanhang. I möten med andra utvecklas vi
och får nya insikter. Välarrangerade möten och evenemang bidrar till en positiv bild av staden och
stärker självkänslan.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

Ny isyta och samlokalisering med eventuell
evenemangshall ska utredas.

Ny isyta är prioriterad i nämndens lokalresursplan
sedan ett par år tillbaka. Samtidigt pågår
diskussioner med Borås basket om en
evenemangshall på någon lämplig plats, vilket har
utretts inom ramen för Knallelandsuppdraget.
Huruvida det går att samordna en evenemangshall
och en isyta återstår att utreda under året.

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

Fritids- och folkhälsonämnden har i budgeten för
2019 fått uppdraget att utreda ”Föreningshus där
bland annat kultur- och idrottsföreningar utan egen
lokal skulle kunna dela på utrymme”. Samtidigt har
det framförts önskemål från civilsamhället, genom
arbetet med överenskommelsen, att ett
kompetenscentrum skapas för framförallt de mindre
föreningarna i Borås. Vi föreslår att de båda
uppdragen vävs ihop och att en representant från
civilsamhället ingår i den arbetsgrupp som Fritidsoch folkhälsoförvaltningen skapar.
Ett förslag om ett kompetenscentrum skulle kunna
tas fram och presenteras för idéburna i de befintliga
forum där vi på olika sätt möts. Här kan föreningar
och organisationer tycka till och forma ett eventuellt
framtida resurscentrum.

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Målbild
Om fler tar ansvar för barns och ungas uppväxt och lärande skapas bra förutsättningar för barn och
unga att utvecklas till engagerade, självständiga och ansvarsfulla vuxna.
Utfall 2017

Målvärde
2018

Simkunnighet

83%

Utveckling av idrottsskolan

24%

Verksamhetens indikatorer
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kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

90%

90%

92%

30%

30%

40%
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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.

3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

Fritids- och folkhälsonämnden har redan idag ett
bidrag som heter ”Socialt riktat bidrag”. Avsikten
med bidraget är att stödja föreningar som verkar i
våra socialt utsatta områden och de merkostnader
som föreningarna har till följd av det. Bland annat
kan man söka för att kunna hålla nere tränings- och
tävlingsavgifter, resor till och från matcher eller
ledarutbildning.

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

Vi kommer att tillsammans med SISU
Idrottsutbildarna att planera för utbildningsinsatser
till föreningslivet för att de ska kunna ta emot unga
med NPF-diagnoser på ett bra sätt.

Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna
sommartid ska utredas.

Sommarlovsaktiviteter har sedan 2016 varit
tillgängliga under hela sommarlovet på fem
områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby,
Sjöbo och Kristineberg. Verksamhet har också i
mindre omfattning bedrivits i de fyra serviceorterna
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors och Sandared. Detta
har möjliggjorts med stöd av statsbidrag (2018, 1
851 tkr ). I dagsläget finns inget beslut om
statsbidrag för 2019. Under våren planeras
sommarverksamheten utifrån tillgängliga resurser
vilket ger ett underlag för beslut om omfattning.
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Uppdrag

Så genomförs uppdraget

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

För närvarande finns det 12 kommunalt drivna
öppna ungdomsverksamheter/fritidsgårdar:
Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg,
Dalsjöfors, Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult,
Trandö och Alideberg. Dessutom lämnar nämnden
bidrag till tre verksamheter som drivs av
civilsamhället, genom Mariedals IK,
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav
Adolfs församling. Från och med 1 januari
2019 har den kommunala
fritidsgårdsverksamheten på Hestra, med
benämningen Öppen ungdomsverksamhet Hestra
som varit förlagd till Hestra Midgård, upphört och
verksamheten har övergått till civilsamhället genom
Byttorps IF och Hestra IF, där de bedriver öppen
verksamhet för målgruppen i deras befintliga
föreningslokaler.

3.3 Ekonomi och egen organisation
Kommunfullmäktiges
indikatorer

Utfall 2017

Målvärde
2018

Senast
kända utfall
2018

Målvärde
2019

Målvärde
2025

6,8

6,5

7,2

6,8

5

15,9

12

13,4

14

12

40

50

Andel sjukfrånvaro av
ordinarie arbetstid, %.
Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.
Andel anställda som nyttjar
Borås Stads
friskvårdsbidrag, %

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.

Så nås målet för indikatorn
Målvärdet för 2019-års budget är en sjukfrånvaro på 6,8 %. Målet är att nå en rimlig och stabil nivå för
sjukfrånvaro och att den ska minska de efterföljande två åren. Detta med stöd av det centrala projekt
som kallas "Frisk organisation" med syfte att kapa inflödet till sjukskrivning och minska antalet
rehabärenden. Förvaltningen kommer fortsatt att ha ett ökat fokus på de arbetsplatser som har högst
andel sjukfrånvaro och arbeta med särskilda insatser för dessa. Förvaltningen kommer även arbeta mer
aktivt än tidigare med de 20 % av medarbetarna som enligt SKL-projektet "Socialt utfallskontrakt" står
för 62 % av all frånvaro. Att arbeta främjande med sjukfrånvaro handlar bland annat om att organisera
arbetet för att behålla medarbetare vid god hälsa så att risken för att hamna i ohälsa minskar. Cheferna
har fått ökad kunskap i hälsofrämjande ledarskap och tillsammans med hälsoinspiratörerna blir detta en
viktig nyckel för att nå måluppfyllelse.
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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.
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4 Nämndens verksamhet
4.1 Fritidsramen
4.2 Ekonomiskt sammandrag
Budget 2018

Prognos
2018

Budget
2019:1

Budget
2019:2

Förändring

58 342

53 342

59 834

57 915

1 919

-251 992

-257 042

-258 334

-267 265

8 931

-1 000

0

-1 000

0

-1 000

Nettokostnader

-194 650

-203 700

-199 500

-209 350

9 850

Kommunbidrag

194 650

194 650

199 500

209 350

-9 850

0

-9 050

0

0

0

1 864

1 864

1 864

1 864

0

-34 009

-31 400

-26 000

-20 700

-5 300

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

Resultat
Ackumulerat resultat
Nettoinvesteringar

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, inkl.
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 idrott och fritidsverksamhet,
- att i den mån kommunfullmäktige inte beslutat att ansvaret ska ligga på annan nämnd, svara för
kommunens samlade bidragsgivning till föreningar och föreningsgårdar enligt gällande regler och att
pröva framställningar om lån till föreningsanläggningar,
- att avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen
- att ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar, samt att ansvara för utdelning ur social
donationsfond Borås Samfond III.
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4.3.1 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder och styrelser
Fritids- och folkhälsonämnden har ett särskilt ansvar för samarbetsuppdraget avseende lokalt
inflytande, demokratifrågor och mötesplatser. Inom området lokalt inflytande är 20 olika grupperingar
verksamma, nio grupper är aktiva för åldersgruppen 10-16 år, sju grupper finns inom olika
områdesnätverk samt fyra grupper inom ortsråden. I de olika grupperingarna samverkar många
förvaltningar, polis samt de idéburna organisationerna. Presidiet träffar andra berörda presidier för en
dialog om uppdragets målsättning och syfte.
Under 2018 har ett målmedvetet arbete bedrivits, vilket kommer att utvecklas ytterligare under 2019.
En ny inriktning för Mötesplatserna har fastställts under 2018 i Fritids- och folkhälsonämnden, där
Mötesplatserna får ett antal definierade uppdrag, bland annat som social Mötesplats, som "motor" för
verksamhetsöverskridande samverkan samt för Medborgarservice. Ytterligare ett uppdrag kan
tillkomma under 2019 som avser en samverkan med Hälso- och sjukvårdsnämnden kring den jämlika
hälsan.

4.4 Ekonomiska förutsättningar
I budget 2019-1 begärde Fritids- och folkhälsonämnden kompensation för motsvarande 17 500 tkr, av
dessa är 16 800 tkr ökade driftskostnader som en konsekvens av redan fattade beslut i
Kommunfullmäktige eller i Kommunstyrelsen. Dessa specificeras nedan:


Stadsparksbadet, beslut KF 2017-05-18 §115, KS 2017-05-02 §257 - Stadsparksbadet har
renoverats och detta medför en högre hyreskostnad enligt internt hyresunderlag - 8 950 tkr.



Mötesplats Hässleholmen, beslut KF 2017-12-19 §225, KS 2017-12-04 §566 Ombyggnation av Mötesplats Hässleholmen medför ökade driftskostnader (städ etc.) för den
del som specificeras som mötesplats. De ökade kostnaderna beräknas till 260 tkr. Därtill
kommer diverse investeringar som specificeras i investeringsbudgeten. Hyreskostnaden äskas i
sin helhet i Kulturnämndens budget. När fördelningen av hyreskostnaderna är klara flyttas,
genom dialog, budgetmedel mellan förvaltningarna.



Isbana på Boda, beslut KS 2017-06-19 §364 - Kapitalkostnader för investeringsprojektet
Boda Isbana (15 000 tkr) beräknas hamna på 975 tkr för 2019. Enligt överenskommelse har det
utlovats kompensation för kapitalkostnaderna däremot hanteras de ökade driftskostnaderna
inom befintlig budgetram.



Fotbollshall på Ryda, beslut KF 2017-02-23 §37, KS 2017-02-13 §88, ökad hyreskostnad för
fotbollshallen på Ryda. Beräknad nettokostnad 1 500 tkr. Hallen är en konsekvens av att
Gymnastikens Hus samt en idrottshall för Parasporten kom till i Sjuhäradshallen, som tidigare
var IF Elfsborgs fotbollshall.



Junior EM i friidrott, beslut KS 2017-02-13 §89 - Det har det avsatts 5 000 tkr för
evenemanget "Junior EM i friidrott 2019". 600 tkr är ianspråktaget under 2018. Det tyder dock
på att ytterligare 600 tkr kommer att användas under 2018 något som dock ligger utanför 2018
års budgetram. Utgångspunkten är 2018 års budgetförutsättningar och då kvarstår 4 400 tkr att
använda under 2019. Kursförändring i EUR gör att omräkningen till svenska kronor skiljer sig
från ansökningstillfället. Beräknas påverka befintligt utrymme med 200 tkr.



Daltorps fritidsgård, beslut Fofn. 2017-02-20 §27, KS 2017-09-04 §427 - Flytt av Göta
Fritidsgård till Daltorpsskolan medför en ökad hyreskostnad. Enligt anslagsframställan ökar
kostnaderna med 515 tkr.
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Därutöver äskas 700 tkr som är av stor betydelse för att kunna upprätthålla samma ”nivå” av
verksamhet som föregående år.


Kontorslokaler, beslut FOF 2018-04-04 §54 - ökade kostnader för kontorslokaler. Fritidsoch folkhälsonämnden har sedan omorganisationen växt till det dubbla. Nuvarande lokaler
räcker inte till. För att förebygga ohälsa finns ett behov av att ta nya lokaler i anspråk. Ökade
driftskostnader (framförallt hyra och städ) som en konsekvens av detta beräknas till 400 tkr.
Därtill tillkommer diverse investeringar i form av kontorsmöbler med mera. För detta äskas
medel som specificeras i investeringsbudgeten.



Rydboholms omklädningsrum, beslut FOF 2018-06-19 §101 – Ökade hyreskostnader i
samband med ombyggnad av omklädningsrum i Rydbyholm och SE-vallen med 300 tkr. I
enlighet med fattat beslut om renovering som genomförs under 2018.

Borås Simarena kommer under ca fem månader att hållas stängd (senvåren och sommaren), för att
åtgärda golven runt bassängerna. Vid en stängning kommer nämndens budget att påverkas av minskade
intäkter motsvarande ca 1 600 tkr.
Under budgetarbetets gång så har det framkommit ambitionshöjningar motsvarande 4-5 årsarbetare
inom verksamheterna Mötesplatser och Träffpunkt Simonsland. Detta för att tillgodose de uppdrag och
målsättningar som finns inom respektive verksamhet. För Mötesplatserna finns ett nytt
inriktningsdokument som handlar om ett utökat uppdrag. Dessa ambitionshöjningar kommer i första
hand att behandlas inom befintlig budgetram och inom nuvarande organisation.

4.4.1 Jämställdhetsperspektivet
Kommunfullmäktige har fastställt ett program för jämställdhetsintegrering i Borås Stad och gett
samtliga nämnder och bolag i uppdrag att årligen upprätta lokala handlingsplaner som riktar sig till
medborgare, kunder och brukare. Fritids- och folkhälsonämnden har fått uppdraget att årligen följa upp
och revidera arbetet som utförs av 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.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska
utvärderas årligen.
Nämndens 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 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 verksamheten i våldsförebyggande arbete.

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering innehåller:
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Verksamhetens behov av insatser, åtgärder och utvecklingsområden utifrån en
jämställdhetsintegrerad budget (gender budget)
Redovisning av ett antal mål som nämnden ska uppnå under planperioden.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen arbetar, på uppdrag av nämnden, målmedvetet med
jämställdhetsfrågor i alla våra verksamheter. Vår utgångspunkt är rättighetsperspektivet där jämställdhet
är en del i arbetet.
Nämnden har en representation av lika många kvinnor som män, 50/50, med en kvinnlig ordförande.
I förvaltningens ledningsgrupp ingår sex kvinnor och två män, 75/25, med en manlig
förvaltningschef.
I hela förvaltningen har förvaltningen 185 tillsvidareanställda med en fördelning av 103 kvinnor och
82 män, 56/44.
Badenheten
Badenheten bedriver en "öppen" verksamhet som välkomnar alla oavsett kön, ålder och etnisk
bakgrund. Under 2018/2019 ska vi hitta ett system för att mäta könsfördelningen på de som köper
årskort till våra anläggningar.
Anläggnings- och föreningsenheten
Kontantstödet till Borås föreningar, inom nämndens ansvarsområde, uppgår årligen till ca 37 000 tkr.
Stödet är fördelat till idrotts-, religiösa-, nykterhets-, invandrar-, funktionshinder-, pensionärs- samt
övriga föreningar. Barn och ungdomar, 6 - 20 år, är prioriterade i Borås Stads föreningsstöd. Det finns
21 878 medlemmar (2017) i den aktuella åldersgruppen, fördelade på 45% flickor och 55% pojkar. I
stort sett kan vi säga att kontantstödet följer medlemsfördelningen. Under 2018 intensifieras vår digitala
närvarorapportering, vilket innebär att vi får en bra bild av könsfördelningen av de aktiva i föreningarna
samt hur nyckelfunktionerna i styrelserna ser ut.
Arbetet med det kvinnliga nätverket som har till uppgift att stödja idrottstjejer flickor/kvinnor som
bedriver elitidrott eller är i gränslandet att idrotta på elitnivå fortsätter med olika insatser. Fokus är på
dem som utövar individuella idrotter. Nätverket skall främja gemenskap, ge inspiration och vara ett
forum för att dela och sprida tips och idéer. Medverkande skall uppleva att Borås Stad stödjer och
uppmuntrar satsningen. Nätverket kommer att bjuda in till ca 4 träffar per år. Flickorna/kvinnorna
bestämmer själva vilka aktiviteter de ser skall ske på nätverket. Exempel på aktiviteter som kan
efterfrågas är:






Föreläsningar (Coaching) – Viktigt att vi satsar högt
Binda ihop företagandet och kvinnligt nätverk. Sponsorer!
Dialog mellan tjejerna
Fystester
Levnadsvanor med mera.

Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet
Verksamheten har som mål att med folkhälsa som grund uppnå hållbarhet, delaktighet, trygghet och
jämställdhet där en jämn könsfördelning bland besökarna är prioriterad. Avseende jämn könsfördelning
nås målsättningen när det gäller mötesplatserna medan fritidsgårdar/öppen ungdomsverksamhet för
närvarande generellt sett attraherar fler pojkar. Öppen ungdomsverksamhet följs upp med The
Logbook, ett nationellt uppföljningsverktyg, som visar statistik bland annat med avseende på kön samt
hur verksamheten arbetar med jämställdhet. All personal kommer, via det sociala investeringsprojektet
"En Kommun Fri Från Våld", att utbildas i grundläggande våldspreventivt arbete vilket ger stöd i
jämställdhetsarbetet.
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Folkhälsoenheten
Hela folkhälsoarbetet har sin utgångspunkt i rättighetsperspektivet, av vilket jämställdhet är en del.
Borås Stads Välfärdsbokslutet speglar boråsarnas livsvillkor utifrån både jämlikhet och jämställdhet. All
statistik tas fram för såväl flickor och pojkar som kvinnor och män. Statistiken analyseras och olikheter
i förutsättningar lyfts fram, vilket ger goda möjligheter att rikta medel och insatser till den förfördelade
gruppen. Ett bra exempel på detta är de särskilda insatserna som görs för kvinnors simkunnighet.
Det strategiska trygghetsarbetet utgår från kvinnors upplevda otrygghet och där görs satsningar för att
öka tryggheten, utifrån kvinnors, barns och äldres perspektiv. I det skadeförebyggande arbetet, inom
ramen för Säker och trygg kommun, har vi som utgångspunkt att arbetet ska ske för alla åldrar,
situationer, miljöer och för båda könen.
I program för föräldraskapsstöd har vi identifierat papporna som en grupp som inte tar del av
föräldraskapsstödet, i lika hög grad som mammorna. För att nå alla föräldrar ska vi använda de arenor
där barn och föräldrar vistas. Stödet ska utformas med hänsyn till olika gruppers behov, så att alla kan
ta del av det oavsett kön, familjekonstellationer, arbetssituation, språk med mera. Ur ett
jämställdhetsperspektiv behöver vi även göra olika insatser utifrån det drogpolitiska programmet.
Trenden är att andelen riskkonsumenter av alkohol minskar i både grupperna unga män och kvinnor,
medan den ökar i grupperna äldre kvinnor och män. Dock är andelen riskkonsumenter totalt sett
fortfarande högst bland unga män.
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4.5 Verksamhet 2019
Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 326

-1 426

-1 359

-1 359

0

Nettokostnad

-1 326

-1 426

-1 359

-1 359

0

0

50

0

0

0

Kostnad

-11 753

-11 403

-12 017

-12 598

-581

Nettokostnad

-11 753

-11 353

-12 017

-12 598

-581

0

0

0

0

0

Kostnad

-400

-400

-407

-407

0

Nettokostnad

-400

-400

-407

-407

0

0

0

0

0

0

Kostnad

-2 272

-3 272

-2 922

-6 710

-3 788

Nettokostnad

-2 272

-3 272

-2 922

-6 710

-3 788

1 638

1 638

1 687

1 316

-371

Kostnad

-18 120

-19 220

-18 720

-18 556

164

Nettokostnad

-16 482

-17 582

-17 033

-17 240

-207

7 173

7 173

7 388

7 388

0

Kostnad

-41 484

-41 784

-43 364

-42 432

932

Nettokostnad

-34 311

-34 611

-35 976

-35 044

932

176

176

181

176

-5

Kostnad

-2 738

-2 788

-2 940

-2 839

101

Nettokostnad

-2 562

-2 612

-2 759

-2 663

96

5 382

5 382

5 286

3 760

-1 526

Kostnad

-8 454

-9 554

-8 376

-6 240

2 136

Nettokostnad

-3 072

-4 172

-3 090

-2 480

610

2 455

2 455

2 529

2 512

-17

-11 489

-11 489

-11 674

-11 279

395

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkt

Gemensam
fritidsadministration
Intäkt

Överenskommelsen
Intäkt

Evenemang
Intäkt

Mötesplatser/förebyggande
arbete
Intäkt

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkt

Badresor/barnkoloni
Intäkt

Folkhälsa
Intäkt

Träffpunkt Simonsland
Intäkt
Kostnad
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Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

-9 034

-9 034

-9 145

-8 767

378

20 433

19 100

21 046

21 046

0

-110 920

-110 387

-113 442

-113 966

-524

-90 487

-91 287

-92 396

-92 920

-524

21 084

18 000

21 717

21 717

0

Kostnad

-43 035

-45 951

-43 113

-50 879

-7 766

Nettokostnad

-21 951

-27 951

-21 396

-29 162

-7 766

0

0

0

0

0

Kostnad

-1 000

0

-1 000

0

1 000

Nettokostnad

-1 000

0

-1 000

0

1 000

58 341

53 974

59 834

57 915

-1 919

Kostnad

-252 991

-257 674

-259 334

-267 265

-7 931

Nettokostnad

-194 650

-203 700

-199 500

-209 350

-9 850

Tkr
Nettokostnad
Anläggningsenheten
Intäkt
Kostnad
Nettokostnad
Badenheten
Intäkt

Buffert
Intäkt

Totalt
Intäkt

Prognosen för 2018 avser senast upprättad och inlämnad per november månad.
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4.5.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Efter beslut i Kommunstyrelsen och i Kommunfullmäktige december 2018 tilldelas nämnden en
förstärkt budgetram med följande:






Tillfällig höjning för att genomföra U20EM i friidrott 2019, 4 400 tkr
Ökade hyreskostnader i samband med renoveringen av Stadsparksbadet, 4 000 tkr
Hyreskostnader för ny fotbollshall på Ryda, 1 500 tkr
Ökade kapitalkostnader som en effekt av en ny isyta på Bodaområdet, 1 000 tkr.
Effektivitetskrav, -1 000 tkr

Totalt: 9 900 tkr
Redan i våras förstärktes ramen med 500 tkr för ökad målgruppsefterfrågan enligt volymberäkning på
fritidsgårdarna.
För att få en budgetram i balans finns ett behov av effektiviseringar inom nämndens alla
verksamhetsområden.
Under 2019 har nämnden som en konsekvens av ett stramt budgetläge samt ett effektivitetskrav på
1 000 tkr inte möjlighet att avsätta någon buffert.
Lokalförsörjningsnämnden har under 2019 avsatt en investeringsbudget på 8 000 tkr för att göra
reinvesteringar i Borås Simarena. Projektet avser att starta omgående med en preliminär byggtid mellan
april-september 2019. Som noterats i Fritids- och folkhälsonämndens budget 2019-1 så blir en
konsekvens av stängningen av badet en intäktsförlust på närmare 1 600 tkr under byggtiden, vilket inte
inryms inom befintlig budgetram. Underskottet kommer att prognostiseras som en avvikelse på
Badenheten under 2019.
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4.5.2 Fritids- och folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämnden har pensionärs- och funktionshinderrådet kopplat till sitt
ansvarsområde. Rådet sammanträder fyra gånger per år. Ekonomiskt innebär det ökade arvoden på
ca 50 tkr under 2019.

4.5.3 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
HR- och ekonomikluster
Stabsfunktionerna, bestående av ekonomi-, HR-, IT-, kvalitet-, nämndadministrativ- och kommunikativ
support, stödjer och servar utifrån en helhetssyn den operativa verksamheten och bidrar därigenom till
att uppnå förvaltningens mål och uppdrag. Administrationen servar politiker, chefer och medarbetare
med uppgifter så som:






Förbereda beslutsunderlag till förvaltningsledning och nämnd avseende ekonomi- och
personalfrågor
Säkerställa kvalitet och information av administrativa och kommunikativa uppgifter
Säkerställa att regler, lagar och styrdokument efterlevs
Samordna och utveckla administrativa uppgifter inom respektive funktion
Genom vår expertkompetens stödja våra medarbetare och kunder i olika frågor

Sedan 2017 har Kulturförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkat (klustrat) kring
samtliga administrativa uppgifter. Utgångspunkten är att minska sårbarheten och skapa gemensamma
rutiner och arbetssätt som effektiviserar arbetet. Ansvaret för de administrativa uppgifterna har delats
in i två block. Ett ”HR-block” med ledning utifrån Kulturförvaltningen samt ett ”Ekonomi-block” med
ledning utifrån Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Under 2018 har det fattats beslut om att permanenta och förstärka klustersamverkan. De administrativa
funktionerna från de båda förvaltnignarna kommer att samlokaliseras. Enligt plan kommer nya lokaler
tas i anspråk med planerad inflyttning i slutet av januari 2019. Från 1/1 2019 kommer HR-blocket
administrera det personalstrategiska arbetet och nämndadministrationen och ekonomiblocket kommer
att administrera förvaltningarnas ekonomi och IT-frågor. Kommunikation och det strategiska
kvalitetsarbetet lyfts in i förvaltningens kvalitets- och utvecklingsenhet som inte ingår i
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen.
Kvalitet- och utvecklingsenheten
Kvalitets- och utvecklingsenheten tillkom under 2018 och arbetar förvaltningsövergripande med
samordning av uppdrag såväl internt som med externa aktörer. 2018 bestod enheten av en enhetschef
och två utvecklingsledare. Från och med 2019 kommer kommunikations- och kvalitetsarbetet tillhöra
enheten. Genom den nya konstellationen förväntas kommunikations- och kvalitetsarbetet tydligare
kopplas till verksamheterna.
Kvalitets- och utvecklingsenheten ansvarar även för Överenskommelsen, nämndens politiska
samarbetsuppdrag om lokalt inflytande och demokratiutveckling, Välfärdsbokslutet och det
trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet samt Borås rent och snyggt.
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Ambitionshöjande åtgärder
Fritids- och folkhälsonämnden har sedan omorganisationen växt till det dubbla. Nuvarande lokaler
räcker inte till. För att förebygga ohälsa finns ett behov av att ta nya lokaler i anspråk. Ökade
driftskostnader (framförallt hyra och städ) som en konsekvens av detta beräknas till 400 tkr. Därtill
tillkommer diverse investeringar i form av kontorsmöbler etc. som äskades i budget 2019-1. Efter
beslut i fullmäktige tilldelades inga extra medel. Utökade kostnader får hanteras inom befintlig
budgetram.

4.5.4 Överenskommelsen
Analys av verksamheten
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.
Under 2019 kommer arbetet för att skapa förutsättningar för samverkan fortgå. Det handlar bland
annat om att inhämta och 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.
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.
Fritids- och folkhälsonämnden har Kommunfullmäktiges uppdrag att samordna och följa upp arbetet
med Överenskommelsen för övriga nämnder och bolag. Under hösten 2018 ställde nämnden ett antal
uppföljningsfrågor kring arbetet med Överenskommelsen. Resultatet redovisades på stormötet i slutet
av november tillsammans med De idéburna organisationerna. Därefter förpackas resultatet i en rapport
till kommunstyrelsen samt att vi lyfter in resultat i en gemensam plan för Överenskommelsen. Syftet
med planen är att försöka visa på några av de utmaningar där våra intressen möts. Tanken är att planen
tas av Samrådet, då detta inte bara är en fråga för kommunen att bestämma.
Planen blir ett redskap för förvaltningarna och föreningarna för att hitta gemensamma fokusområden
och arbetssätt som blir långsiktiga. Sedan är det upp till varje förvaltning att ta fram uppdragsplaner om
de hittar samarbetsområden med De idéburna.
Ambitionshöjande åtgärder
För att Överenskommelsen skall bli långsiktig behöver arbete med att få in Överenskommelsen i
stadens ordinarie struktur fortsätta. Avsikten är att ytterligare knyta samman Överenskommelsen och
Fritids- och folkhälsoförvaltningens andra uppdrag kring lokalt inflytande. Organisationen med
områdesnätverk och ortsråd är några av de forum där parterna möts och kan prata och realisera en
samverkan.
Överenskommelsen vävs också in i den utredning kring bidragen till föreningar och organisationer som
beräknas bli färdig under senvåren 2019. I praktiken handlar det om att applicera den värdegrund som
Överenskommelsen står för i processen och tillsammans med idéburna skapa ett förslag till ett
bidragssystem som skapar goda förutsättningar för föreningar och organisationer att verka i Borås Stad.
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4.5.5 Evenemang
Analys av verksamheten
Borås - Evenemangsstaden som klarar av stora arrangemang. Under de fem senaste åren har Borås
klarat av att arrangera 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. SM i
Triathlonför seniorer 2018 och under 2019 väntar friidrotts-EM för 20-åringar i Borås. Att
målmedvetet söka och arrangera stora tävlingar och idrottsevenemang har visat sig vara en lyckad
satsning. Att Borås kan vara med och konkurrera om så stora arrangemang vittnar om ett välvilligt och
professionellt föreningsliv, ett väl utvecklat samarbete med Borås Stads berörda förvaltningar och
bolag. Att ha bra relationer och ge en god service till de ideella föreningarna och organisationerna, är
prioriterat i Fritids- och folkhälsonämnden och en förutsättning för att lyckas med arrangemangen.
Dock kan vi bli ännu bättre på att kommunala förvaltningar och bolag ska känna en delaktighet och
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 tio 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-veckan 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 junior EM i friidrott påbörjas redan under hösten 2017 för att öka i omfattning under
2018. Kommunstyrelsen har tidigare anslagit 5 000 tkr för arrangemanget under 2019. Fritids- och
folkhälsonämnden arbetar tillsammans med Borås TME, IK Ymer och Svenska Friidrottsförbundet om
arrangemanget. Nämnden söker också extra medel i investeringsbudgeten för att komplettera Ryavallen
som en godkänd internationell friidrottsarena.
Junior EM är också ett väldigt bra arrangemang sett ur ett jämställdhetsperspektiv, då damer och herrar
tävlar parallellt under den aktuella veckan.
Sedan ett par år tillbaka arbetar Borås TME och Fritids- och folkhälsoförvaltningen med att ta fram ett
dokument, "Eventstrategi" eller motsvarande, som kan fungera som ett hjälpmedel i samband med de
större arrangemangen. Dokumentet ska ha en mer övergripande karaktär och ha fokus på de
turistekonomiska effekterna. Vi ska vara överens om hur arenor och det offentliga rummet ska
användas, vilka ekonomiska förutsättningar som gäller, hur samverkan ser ut och så vidare.
Eventstrategin ska beslutas i styrelse och nämnd och godkännas av Kommunstyrelsen.
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4.5.6 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,
Mötesplats Hässleholmen, 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 är Civilsamhället och 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
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 påbörjats på Hässleholmen.
Brygghuset
Verksamheten fortsätter att utvecklas som en Do-IT-Yourself-arena (D.I.Y) för unga från 16 år. Fokus
är också på att förtydliga 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.
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EVS (Europeisk volontärtjänstgöring)
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 från
Europa vilket successivt planeras fortsätta öka. En annan del av det internationella arbetet är
ungdomsutbyten. Antalet ungdomar från Borås som medverkat ökar kraftigt och under 2018 har 43
ungdomar deltagit.
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 sker samverkan mellan Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Individ och familjeomsorgsförvaltningen, Arbetslivsförvaltningen och
civilsamhället. Från 2017 ansvarar Fritids- och folkhälsoförvaltningen för projektet. Projektet har under
2018 fokuserat på civilsamhället och förvaltningarnas personal och verksamheter och under 2019
kommer arbetet att ytterligare intensifieras.
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.
Tillsammans med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden bedrivs en förstudie i att nå ut med
förebyggande och främjande folkhälsoinsatser nära våra invånare. Här kan Mötesplatserna spela en stor
och viktig roll. Förstudien presenterades under hösten 2018 och kan utvecklas genom att
Mötesplatserna får ett fjärde uppdrag att arbete med hälsofrämjande aktiviteter. Ett beslut från Hälsooch sjukvårdsnämnden beräknas komma under januari eller februari 2019.
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4.5.7 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. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2018 antog nämnden ett program för den Öppna ungdomsverksamheten. Parallellt med det
arbetet kartlades också de olika samverkansformerna med civilsamhället som sker i dag för att på sikt
utveckla nya samarbetsformer.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Att utifrån universell
prevention fortsätta utvecklingen av verksamheten med fokus på att främja ungdomars personliga och
sociala utveckling är därför en viktig strategisk fråga.
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,Trandö och
Alideberg. Dessutom lämnar nämnden bidrag till tre verksamheter som drivs av Mariedals IK,
Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling. Från och med 20190101 har
den kommunala fritidsgårdsverksamheten på Hestra, med benämningen Öppen ungdomsverksamhet
Hestra som varit förlagd till Hestra Midgård, upphört och öppen verksamhet för målgruppen bedrivs i
stället på Byttorps IF och Hestra IF i deras klubblokaler. Den kommunala Öppna
ungdomsverksamheten har också organiserad samverkan med Ridhuset och Parasportcenter i deras
lokaler.
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
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.
Den Öppna ungdomsverksamheten har mellan åren 2016-2018 varit Borås Stads mottagare av de
statsbidrag som syftar till att barn i åldrarna 6-15 år ska ha tillgång till avgiftsfria sommarlovsaktiviteter.
Detta har inneburit att verksamheten förstärkts så att aktiviteter har varit tillgängliga under hela
sommarlovet på fem områden i staden Hässleholmen, Hulta, Norrby, Sjöbo och Kristineberg.
Verksamhet har också i mindre omfattning bedrivits i de fyra servicesorterna Dalsjöfors, Fristad,
Viskafors och Sandared . För 2018 uppgick stadsbidraget till 1 851 tkr. För närvarande är det oklart om
statsbidrag kommer gå att rekvirera under 2019, utan statsbidrag begränsas sommarverksamheten
betydligt.
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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 2017-2018 har verksamheten haft svårt att med nuvarande nivå på verksamheten hålla sig inom
given ekonomisk ram. Verksamheten kommer därför inte att kunna bedrivas på nuvarande nivå 2019. I
praktiken kommer en förändring/minskning av antalet enheter alternativt påtaglig minskning av antalet
öppettimmar bli nödvändig. En fortsatt ökad samverkan med externa parter bör också beaktas. Om
statsbidrag för sommarlovsaktiviteter ej är tillgängliga kommer verksamheten ute i de olika stadsdelarna
minskas drastiskt.
Ombyggnationen av lokalerna på Hässleholmen kommer att innebära en ökad hyreskostnad och viss
engångskostnad för möbler etc.

4.5.8 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 2019 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 2018 ansökte 171 barn om plats. Verksamheten
planeras ha samma omfattning under 2019 med reservation för att personalkostnaderna ökar mer än
budgetramen.
Behov av fungerande båt
Då kolonins nuvarande båt är gammal och behöver bytas för att vara driftsäker äskas 150 tkr i
investeringsbudgeten för 2019, för inköp av ny båt med tillbehör.
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4.5.9 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. I juni 2018 beslutade riksdagen om en omformulering av det nationella målet för folkhälsa. Målet
är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna inom en generation. Det beslutades även om åtta nya målområden:
1. Det tidiga livets villkor
2. Kunskaper, kompetenser och utbildning
3. Arbete, arbetsförhållanden och arbetsmiljö
4. Inkomster och försörjningsmöjligheter
5. Boende och närmiljö
6. Levnadsvanor
7. Kontroll, inflytande och delaktighet
8. En jämlik och hälsofrämjande hälso- och sjukvård.
I Borås finns det skillnader mellan olika geografiska områden, mellan åldersgrupper och mellan könen.
Skillnaderna sammanfaller i hög grad med befolkningens sociala sammansättning. Det ligger en
utmaning i att stärka stadens förutsättningar att skapa mer jämlika och jämställda livsvillkor. Fritids- och
folkhälsoförvaltningens uppgift är att stödja och möjliggöra för andra förvaltningar och organisationer
att utveckla arbetsformer, att verka för folkhälsomålet och dess målområden.
Sedan 1998 är Borås Stad certifierad av WHO som ”En Säker och Trygg kommun”, vilket stärker
stadens identitet. I en Säker och Trygg kommun arbetar man 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. Borås Stad ansöker under
slutet av 2018 och förhoppningen är att bli återcertifierade för en ny femårsperiod.
Borås Stad fortsätter sitt engagemang i nationella Healthy Cities-nätverket, där vi arbetar systematiskt
för att förbättra befolkningens hälsa och välmående. Det sker genom att vi sätter livsvillkor och
jämlikhet i centrum för fysisk och social planering. Genom deltagande i det europeiska nätverket
ECAD (European Cities Against Drugs) är Borås Stad mot legalisering av droger och för en restriktiv
narkotikapolitik.
I det lokala folkhälsoarbetet är områdena Hässleholmen, 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. Under 2019 kommer lokala utvecklingsplaner för områdena
ovan att tas fram.
Barnsäkerhet
Inom området Säker och Trygg kommun är ett av kraven att vi ska arbeta skadeförebyggande bland
båda könen, alla åldrar, miljöer och situationer. När det gäller barnsäkerhet planeras under 2019
fortsättning av olika utbildningsinsatser inom området. Samarbetet med NTF (Nationalföreningen för
trafiksäkerhetens främjande) beträffande cykelutbildning i år 5 fortsätter. Förvaltningen samverkar
också med SLS (Svenska Livräddnings Sällskapet) och erbjuder HLR-utbildningar för elever i år 5.
Även denna samverkan kommer att fortsätta under 2019.
Arbetet med att certifiera Säkra och Trygga förskolor kommer att avvecklas. Detta på grund av att det
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mesta som finns med i certifieringen numera ingår i läroplanen för förskola samt att rutiner och
handlingsplaner tas fram och följs upp av Förskoleförvaltningen.
Broschyren ”Trygghet och säkerhet för alla barn” som delas ut till alla förstagångsföräldrar av BVC
kommer under 2019 att uppdateras och tryckas upp i en ny omgång.
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet utgår från samverkansöverenskommelsen med
polisen. Samverkansöverenskommelsen är treårig och bygger på gemensamma kraftsamlingar inom
områdena:




förhindra negativ utveckling hos ungdomar som befinner sig i riskzon för problemutveckling
och kriminalitet och/eller radikalisering som leder till våldsbejakande extremism
skapa trygga offentliga miljöer
gemensamma kraftsamlingar på de områden där behoven är som störst

I samband med omorganisationen har det brottsförebyggande arbetets struktur förändrats. Fler
förvaltningar har involverats och tar ansvar för de olika samverkansområdena men Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fortsatt ett sammankallande, samordnande och övergripande ansvar. Inom
ramen för denna samverkan planeras föreläsningar, utbildningar och metodutveckling att genomföras
inom de prioriterade områdena.
Medborgarperspektiv och medskapande är grunden i de brottsförebyggande och trygghetsskapande
processerna. Mycket av arbetet utgår från de lokala nätverken och områdesnätverken i de geografiska
områdena.
Drogförebyggande arbete
Det drogpolitiska programmet anger mål och inriktning för det drogförebyggande arbetet i Borås.
Programmet beslutades i Kommunfullmäktige och gäller 2017-2020. En handlingsplan har beslutats av
Fritids- och folkhälsonämnden. Planen innehåller insatser för att minska offentlig alkoholkonsumtion,
informationsinsatser mot cannabis och rökning samt stöd till föräldrar. Under 2019 planeras fortsatt
kompetenshöjande insatser inom drogområdet för olika personalgrupper i kommunen.
Fritids- och folkhälsonämnden har ansvar att, utifrån handlingsplanen, följa upp nämndernas arbete.
Dessutom har förvaltningen ett uppdrag att stimulera kunskaps- och metodutveckling samt
tillhandahålla utbildningar till personal, allt i syfte att öka kunskapen och minska droganvändandet hos
unga.
Nätverket Gym i samverkan för en dopningsfri miljö i Borås fortsätter. Centrala delar i det är
nätverkande, utbildning och gemensamt informationsmaterial.
Föräldraskapsstöd
För att lyckas med ett generellt och sammanhållet föräldrastöd till föräldrar med barn 0-17 år krävs
samverkan inom kommunens verksamheter men också mellan kommun, civilsamhället och andra
organisationer.
Folkhälsoenheten kommer att 2019 fortsätta att samordna föreläsningar, föräldraskapskurser,
utbildning i föräldramötesmetodik för förskolepersonal med mera. För 2019 vill vi ytterligare öka
samverkan med det civila samhället, till exempel i form av studiecirklar. Under 2018 har en dialog med
Studieförbundet Vuxenskolan påbörjats för att skapa ett studiecirkelmaterial för föräldrar i att prata sex
och relationer med sina barn, och det finns en förhoppning om att detta ska vara igång under 2019.
Inom projektet En kommun fri från våld finns i handlingsplanen för 2018-2019 mål om att utveckla
föräldraskapsstödet som en del av det våldspreventiva arbetet. För 2019 vill vi undersöka hur ett
generellt föräldraskapsstöd kan fungera som ett verktyg för att främja barn och ungas psykiska hälsa.
På webben boras.se/foralder samlas hela kommunens stöd och aktiviteter för föräldrar och andra
viktiga vuxna.
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Hälsoveckan
Från 2018 arrangeras hälsoveckan i samverkan med föreningar och organisationer på Träffpunkt
Simonsland. Tanken är att den verksamheten ska utvecklas under 2019.
Lokalt folkhälsoarbete
Simskola för kvinnor
Under 2019 kommer Folkhälsoenheten att fortsätta samordna och erbjuda simskola för kvinnor från 16
år och uppåt. Simskolan sker i samverkan med föreningslivet och AB Bostäder. Under 2019 kommer vi
att fortsätta undersöka hur denna verksamhet kan implementeras inom förslagsvis badenheten.
Ökat valdeltagande
Under 2018 påbörjades ett arbete för att öka valdeltagandet i våra prioriterade områden. Insatser
kommer även att göras i samband med EU-valet i maj 2019. En målbild har tagits fram
Lokalt inflytande
Nätverken för barn- och unga samt områdesnätverken genomsyras av folkhälsofrågor och lokala
utvecklingsarbeten. Enheten är en del av den fortsatta utvecklingen av hälsofrämjande och
förebyggande insatser för boende på samtliga prioriterade områden.
Hässleholmen
Arbete med ny mötesplats Hässleholmen kommer aktualiseras under 2019. Tanken är att mötesplatsen
blir en plats för alla boende på Hässleholmen och inte så ålderssegregerat som i dagsläget. Bodavallen
kommer att byggas och vi vill ha många besökare i olika åldrar från olika områden. Hässleholmen byggs
om och förändras/förbättras på många sätt. Vi arbetar med utmaningen kring skräpproblematik och att
boende görs delaktiga i utvecklingen av området. I utvecklingsfrågor samverkar vi med civilsamhället
och bostadsbolagen.
En målbild för områdesnätverk Hässleholmen har tagits fram:
Mediabilden av Hässleholmen är positiv. Invånare rör sig över stadsdelarna. Det finns fler mötesplatser och större lokaler
för föreningar. Det finns en fritidsbank. Hässleholmen är lugnare och tryggare. Fler boende är i sysselsättning (arbete,
studier) och delaktiga i utvecklingen av närområdet. Stämningen på området är god och boende trivs. Hässle torg är till
för alla.
Norrby
Efter 2018 års kartläggning och förstudie har ett arbete inletts för att tillsammans med Tekniska
nämnden skapa en aktivitetsplats på Norrby liknande den på Sjöbo. Aktivitetsplatsen är en del av en
större satsning på Norrby, med en ny förskola, nya stråk och fler bostäder. Folkhälsoenheten kommer
särskilt att arbeta med olika delaktighetsprocesser i skapandet av aktivitetsytan i nära samarbete med
grundskolorna.
Det pågående arbetet i Områdesnätverket och Barn- och unganätverket kommer att fortsätta och
utvecklas under 2019.
Den kartläggningen som gjordes 2018 tillsammans med CKS ska förankras och en handlingsplan för
området ska skapas tillsammans med AB Bostäder och polisen, inom ramen för
samverkansöverenskommelsen med polisen.
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. Satsningen ska pågå fram till år 2020. Under 2018 har fokus
varit att förankra projektet i förvaltningarnas ledningsgrupper och formera en förvaltningsövergripande
projektgrupp. Under 2019 beräknas projektgruppen ta fram en genomförandeplan utifrån fakta, resultat
från workshops och dialoger med invånare och verksamma aktörer, samt genomföra insatser utifrån
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2019:2

28(48)

plan. Under 2018 har också en process påbörjats kring ett allaktivitetshus på Sjöbo Torg. Arbetet med
att förankra idén, utveckla processen och samordna arbetet mellan samverkande aktörer, såväl internt
som externt, beräknas pågå under 2019.
En del i satsningen innefattar ett Vinnovafinansierat projekt som pågår 2018-2019. Sex parter deltar;
Borås Stad, Borås högskola, Science Park, Rise, Drivhuset och Hemgården, kommunen är den
koordinerande parten. Ett medborgarlabb har etablerats och arbetet med den kreativa mötesplatsen, där
invånare, tjänstemän, företagare och föreningar kan testa och förverkliga idéer som ger social nytta för
individer och samhälle fortsätter under 2019.
Psykisk hälsa
Inom området psykisk hälsa pågår sedan drygt ett år ett utvecklingsarbete. I arbetet ingår att
tillsammans med verksamheterna ta fram verktyg och metoder för att arbeta förebyggande och
främjande för att minska den psykiska ohälsan och stärka det som bidrar till en ökad psykisk hälsa.
Efter höstens kurser i MHFA (Mental Health First Aid) gjordes en utvärdering. Förhoppningen är den
leder till en långsiktig lösning för att möta behovet av utbildning i metoden för verksamheterna.
Välfärdsbokslut
I välfärdsbokslutet samlas folkhälsodata som låter oss jämföra såväl geografiskt och socioekonomiskt
som ur ett ålders- och genusperspektiv. Det ger staden basmaterial för att kunna följa folkhälsan i
befolkningen över tid. Folkhälsodata samlas in årligen. Rapporten Välfärdsbokslut och hälsoenkäten till
årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet görs vartannat år.
Under 2018 har förvaltningen arbetat med att sprida resultatet av välfärdsbokslutet i den nya
organisationen. De nio lokala nätverken för barn och unga 10-16 år har fått ”sina” data presenterade.
Samtliga nämnder kommer under 2018 att få en presentation av hälsoläget i Borås. Arbetet med att
sprida resultatet kommer att fortsätta under 2019, bland annat i områdesnätverk och ortsråd. Dessutom
ska förvaltningen ta fram en plan för hur arbetet med analys och åtgärder ska ske. Rapporten
Välfärdsbokslut 2018 ska färdigställas under våren 2019. Under hösten 2019 genomförs hälsoenkäten
bland elever i årskurs 8 och årskurs 1 på gymnasiet. Samtal förs kring att även genomföra hälsoenkäten
i antingen årskurs 5 eller årskurs 6. Detta för att få mer data kring hälsoläget i de yngre åldrarna.
Under 2019 kommer arbetet med Välfärdsbokslutet att organiseras under enheten Kvalitet och
utveckling, detta för att samla de förvaltningsövergripande uppdragen på ett och samma ställe. Här
finns sedan tidigare arbetet med Överenskommelsen samt samarbetsuppdraget som handlar om lokalt
inflytande och demokratiutveckling.
Äldres hälsa
Borås har tagit ett helhetsgrepp i frågor som rör äldres hälsa. Folkhälsoenheten samverkar med flera
förvaltningar kring de behov som finns för att Borås ska vara en åldersvänlig stad. Vi har speciellt valt
att lägga vikt vid följande områden som rör ett hälsosamt åldrande:







bibehålla ett socialt sammanhang
främja fysisk aktivitet
stödja kognitionen, det vill säga att ”hålla huvudet igång”
främja måltiden och vikten av bra mat
minska användningen av alkohol och tobak
främja psykisk hälsa

Budget
Ett avtal om folkhälsoinsatser har tecknats mellan Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden,
för perioden 2017-2020. I avtalet har parterna kommit överens om att vardera avsätta 14 kronor per år
och invånare för lokalt befolkningsinriktat folkhälsoarbete. Totalt blir det
1 554 tkr för 2019, vilket motfinansieras av tjänster placerade på Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
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Medlen fördelas över de verksamhetsområden som beskrivits ovan. Samtidigt finns ett avtal om
tjänster, där Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden delfinansierar tre tjänster med 1 123 tkr.
Ambitionshöjande åtgärder
Att under 2019 ta fram lokala utvecklingsplaner för områdena Hässleholmen, Norrby och Sjöbo samt
verka för att främja psykisk hälsa i ett vidare perspektiv.

4.5.10 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland har som uppdrag att skapa en attraktiv mötesplats som gynnar samverkan på
många plan gällande verksamhet och lokaler, och som bryter isoleringen och främjar gemenskap. Det är
viktigt att skapa en mötesplats för alla målgrupper och åldrar.
Antal kassakunder i caféet har ökat sedan våren 2016 med 6 000 och omsättningen i caféet har ökat
med cirka 25 %. I dagsläget har vi öppet mer än vad caféet har kapacitet för (48 timmar per vecka). I
caféet arbetar för närvarande personer som av olika anledningar behöver ett särskilt stöd och
arbetsledning. I budgetramen ges utrymme för en handledartjänst och för att möta behovet av
förstärkning görs tillfälliga lösningar varje år.
Syn- och hörselinstruktörens uppgift är att ge hjälp till självhjälp för personer med syn- och
hörselnedsättning, för att i så stor utsträckning som möjligt klara av vardagen och kunna leva ett så
självständigt liv som möjligt. Samverkan med Synskadades riksförbund och Hörselskadades riksförbund
fortlöper samt med Borås Stad och näringslivet. Tjänsten riktar sig till individer och 90% av gruppen är
äldre. Dialog med Vård- och äldreförvaltningen pågår för att denna tjänst ska flyttas dit.
Fritids- och folkhälsoförvaltningens tjänstemän kommer att verka för mer aktiviteter i huset. Det
kommer att ske på olika sätt, i samverkan med andra.
IKT-samordnaren har i sitt uppdrag att ge information om viss teknik och vardagshjälpmedel. Under
året har visningsrummet byggts upp till en tillgänglig miljö. Teknikcaféerna ser vi som en nyckelaktivitet
även 2019. IKT-har under 2018 filmat och chattat under vår underhållning med de medborgare som av
olika anledningar inte kan deltaga fysiskt på våra aktiviteter. Under 2019 kommer e-träffpunkten att
vidareutvecklas. IKT-samordnaren har även i sitt uppdrag att utveckla ”Följa med -kortet”.
Föreningssamordnaren har i uppdrag att samverka för föreningarna i huset, samt att samverka med
Borås Stad och andra verksamheter. Föreningssamordnaren kommer under 2019 arbeta med att finna
samverkansprojekt mellan föreningarna, besöka alla föreningarna i huset och verka för att fler
föreningar kommer till Träffpunkt Simonsland.
Frivilligsamordnaren har cirka 60 frivilliga i sin verksamhet och omkring 40 deltagare. Många möten
sker på Träffpunkt Simonsland, och man gör även besök i hemmet.
Under hösten beslutades taxor för externa kunder som vill hyra på Träffpunkt Simonsland. Taxorna
kommer att förstärka verksamhetens budget.
Ambitionshöjande åtgärder
Under senhösten 2018 påbörjades en process under arbetsnamnet ”Träffpunkt Simonsland 2.0”, likt
den på de geografiska mötesplatserna. Tanken är att denna process ska leda till att Träffpunkt
Simonsland och vad den mötesplatsen står för, ska bli tydligare och bättre passa för det behov som
finns idag. Arbetet kommer att färdigställas, i dialog med besökare och föreningar, under första halvåret
2019.
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4.5.11 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 i juni 2018 satt igång byggandet av en ny fullstor
fotbollshall vid Ryda sportfält, vilken beräknas vara klar mars/april 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 Ryavallen
pågår förberedelser inför Junior-EM i friidrott, vilket kommer att genomföras i juli 2019.
Alidebergsbadet är renoverat och anläggningen är nu komplett för stora nationella tävlingar. En
gemensam miljöstation har byggts vid Ryavallens västra kortsida som alla anläggningar runt Borås
Arena kan använda.
Skatehallen har byggts ut för att bereda fler idrotter plats, bland annat klättrarna.
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. Målet är att isytan ska vara färdig i mitten av
januari 2019. Den 26 januari är målsättningen att spela en VM-landskamp på isytan. Anläggningen får
således en rivstart. Detta löser allmänhetens behov av isyta, men det löser inte föreningarnas behov. I
den nyligen redovisade Hallutredningen påvisas behovet av mer isyta för föreningslivet.
Borås Arena
är fortfarande en av Sveriges bästa fotbollsarenor, trots att några nya tillkommer varje år. Det pågår en
slutprojektering inför en ombyggnad och uppgradering av Borås Arena som framförallt ska förbättra
för publiken. Det är snart 13 års sedan Borås Arena invigdes och tiden är mogen för att modernisera
anläggningen. Nya krav och önskemål har tillkommit och en uppgradering behövs för att även i
framtiden räknas som en av Sveriges bästa arenor. Byggandet kommer delvis att ske under pågående
fotbollssäsong, vilket blir en logistisk utmaning.
Sjuhäradshallen
Verksamheten i Sjuhäradshallen växer i oförminskad takt. Den lite mindre D-hallen, som idag används
främst av gymnastikföreningar, är ofta fullbokad och parasporten har svårt att få tider. Det finns en
möjlighet, utifrån rådande detaljplan, att utöka Sjuhäradshallen med ytterligare en hall mot Ålgårdsplan.
Finansiering och hur hallen ska utnyttjas återstår att lösa. Kan vi genomföra detta så kan både
verksamheterna i Gymnastikens hus samt parasporten kunna utvecklas vidare i en positiv riktning.
Ryavallen
Under 2018 har arbetet startat med en upprustning och förberedelse av Ryavallen inför Junior EM
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(U20) i friidrott sommaren 2019. Belysningen förbättras, friidrottsanläggningen kompletteras med en
kulring och längdhoppsgrop samt förbättringar görs på läktaren för publik, press och sekretariat. Även
ljud- och elanläggningen ses över. Inför JEM kommer Ryavallen att vara certifierad för friidrott enligt
Europeiska Friidrottsförbundets regler.
Konstgrässtrategi
Konstgräsutbyggnaden är i praktiken klar och ersätts nu med en plan för ett successivt utbyte av de
befintliga planerna i en ordning som bygger på utnyttjandegraden. Under 2019 fortsätter arbetet med
miljöförbättrande åtgärder på konstgräsplaner för att minimera spridandet av gummigranulat. Vi är
även med i Naturvårdsverkets beställargrupp tillsammans med bland annat Svenska Fotbollsförbundet,
vilka arbetar med att hitta ett miljömässigt bättre ersättningsmaterial till gummigranulatet.
Ryda sportfält
På den norra delen av sportfältet har arbetet påbörjats med byggandet av en hall som rymmer en
fullstor fotbollsplan med konstgräs. Målet är att hallen ska vara färdig för bruk våren 2019. Mycket av
föreningarnas vinterträning kan sedan förläggas i denna hall. Behovet av antalet vinteröppna
konstgräsplaner kommer därigenom att minska, vilket ger förutom lägre kostnader, även minskat
slitaget på konstgräset och minskad spridning av gummigranulat.
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. Aktivitetsytorna ska
vara klara under hösten 2018 och våren 2019 och den större isytan planeras vara klar under januari
2019.
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
i "väntan" på en ny evenemangsarena. Mot den bakgrunden bör investeringarna prioriteras i
Lokalförsörjningsnämndens budget.
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. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen kommer inför 2019 att äska
medel för en utbyggnation av personalutrymmet. Denna del kommer att förses med toalett- och
duschutrymme. Ett önskemål är också att matsalen utökas med en inglasad veranda mot sjön med
skjutbara glaspartier, för att bereda fler gäster i huset.
Borås Skidstadion
På Borås skidstadion/Ymerområdet pågår ett gemensamt visionsarbete mellan IK Ymer och Borås
skidlöparklubb, där det planeras en upprustning av befintliga fastigheter och område. Ymerområdet är
mycket välbesökt av allmänheten som ströv- och motionsområde. Av den anledningen bjöd de båda
föreningarna och Fritids- och folkhälsonämnden in till dialogmöten om visionsplanen. En prioriterad
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aktivitet är att förbereda för SM-veckan vinter 2021, där delar av spåren behöver breddas och
förberedas för nationella tävlingar, tillika behöver lokalerna vid skidstadion förändras.
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. Utredningen Spår och leder med tillhörande
åtgärdsplan togs av nämnden våren 2016 och vi går nu in på år 4 av den antagna 5-årsplanen vad gäller
åtgärder för ett mer tillgängligt friluftsliv i Borås.
En av utredningens fokus är närhet, och vi tittar därför extra på möjligheter 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.
Ytterligare ett fokus i utredningen är tillgänglighet. Efter att de sista åren ha förbättrat tillgängligheten
på båda Kransmossens, Kypegården samt Hestra/Kolbränningens friluftsområden, skall vi nästa år,
tillsammans med allmänheten, peka ut ett naturområde i närheten av något av samhällena utanför
staden, samt anlägga en tillgänglighetsanpassad promenadslinga i detta område.
Det tredje fokuset för utredningen är information. Sedan ett år tillbaks har vi fått möjlighet att föreläsa
om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås för nyanlända på Boråsregionens Etableringscenter. Till
detta projekt har ett häfte tagits fram, uppbyggt med hjälp av bildstöd och foton, som underlättar för de
nyanlända att hitta de nära frilufts- och naturområdena i Borås och som också berättar om
allemansrätten kopplat till naturen just i vårt område. Vi hoppas kunna fortsätta med detta arbete som
varit mycket givande.
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2019 är:










Utbyte av äldre elljusarmatur utmed Kypegårdens elljusspår
Ny elbelyst sträcka mellan Kransmossen och Husbondegatan; ännu en entré till Kransmossen
blir nu belyst
Återskapande av motionsspåret vid Regementet samt ytterligare någon av vandringslederna i
området
Anläggande av en eller flera cykelleder
En tillgänglighetsanpassad promenadslinga anläggs i ett samhälle utanför Borås centrum.
Anläggande av uppmärkt kort vandringsled i Hultabergsskogen mellan Hulta och Coop, med
entré från Hulta
Anläggande av kort promenadslinga i Lundaskogsområdet
Anläggande av uppmärkt vandringsled i Svaneholmsområdet
Anläggande av uppmärkt vandringsled i Borgstena

Badplatser
År 2018 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av de kommunala badplatserna.
Fokus ligger främst på att utveckla befintliga badplatser.
Ett av de utpekade projekten är att utöka strandytan vid Sandareds badplats. Badplatsen är en av de
mest välbesökta i Borås. Delar av badplatsområdet är idag sankt och står under delar av året under
vatten. Vi behöver dränera området och lägga ny gräsmatta.
Sandareds badplats är också utpekad som den badplats som skall tillgänglighetsanpassas härnäst. Både
parkeringen och strandområdet är flackt, vilket är bra grundförutsättningar, och badplatsen är dessutom
en av de badplatser där förändringar i vattennivån inte är så märkbara, vilket är viktigt vid uppförandet
av en tillgänglighetsanpassad badramp.
Idag har vi stora problem med sophanteringen på många av badplatserna. Mängden sopor ökar, både i
själva soptunnorna och även det som lämnas kvar på marken. Tillsammans med ”Borås Rent och
snygg” har vi pekat ut 6 badplatser som vi vill utrusta med självkomprimerande så kallade Big-bellysoptunnor som ett led i att försöka förbättra sop- och skräphanteringen. Åtgärder måste också utföras
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vid Asklanda och Skalles badplatser för att förhindra den kraftiga ökningen av vass vid våra badplatser.
Större projekt som avses genomföras under 2019 är:





Utöka strandytan vid Sandareds badplats genom (idag är delar av området sankt)
Uppförande av en tillgänglighetsanpassad badramp vid Sandareds badplats
Big Belly-soptunnor till Sandareds, Sjömarkens, Dalsjöfors, Storsjöns, Asklanda och Skalles
badplatser
Vassbekämpning på Asklanda och Skalles badplatser

Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför dels uppföra en båtramp som kan nyttjas av allmänheten i Öresjö samt också
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor i kommunen.
Trafikförbättringar Kransmossen
Förvaltningen har under många år förbättrat och utökat aktivitetsmöjligheterna vid flera idrotts- och
friluftsanläggningar, vilket också medfört att antalet besökare har ökat. Vi behöver nu arbeta med att
förbättra tillgängligheten till våra anläggningar både vad gäller gång- och cykelbanor, entréer, bilvägar
med mera.
Vi föreslår att vi under kommande år genomför förbättringar vid Kransmossens, Kypegårdens och
Byttorp/Kolbränningens friluftsområden och idrottsplatser, med början på Kransmossen år 2019:




Ny gång- och cykelväg från Kransvägen
Uppförande av fast staket mellan bilparkering och konstgräsplan, samt nedtagning av gammalt
staket mellan grusplan och befintlig parkering
Iordningställande av entréytor vid friluftsgården; bord/bänkar, cykelställ, skyltning med mera.

Ett eventuellt tillkommande skyttecenter
För närvarande diskuteras ett sammanhållet och gemensamt skyttecenter tillsammans med Borås
skytteallians. Stadsledningskansliet har redovisat en miljökonsekvensutredning för en eventuell
etablering vid Töllsjöhöjden. I skrivande stund finns inga politiska beslut om investeringar eller
huvudmannaskap, men Fritids- och folkhälsonämnden vill ändå göra Kommunfullmäktige
uppmärksam på frågan och komplettera med eventuella uppdrag hur frågan ska hanteras inom den
kommunala organisationen.
Ambitionshöjande åtgärder
Prioriteringen för 2019 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 Borås Stads olika förvaltningar samt 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. Till säsongen 2019 kommer en fullstor isyta att
finns på plats för att tillgodose föreningar och allmänhetens behov av isyta. Härutöver har också
Boverket beviljat förvaltningen bidrag till utveckling av aktivitetsområdet.
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4.5.12 Badenheten
Analys av verksamheten
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och
hyrs främst ut till personer med olika funktionsnedsättningar.
Mål som vi på badenheten arbetar efter enligt Vision 2025 är att skapa mötesplatser och att ta ansvar
för barn och unga. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med både genom att erbjuda vattenträning i
grupp, babysim, simlekis, simundervisning för både barn och vuxna, crawl kurser för nybörjare och
erfarna. Vi arbetar också ständigt med att öka tillgängligheten oavsett om man har någon typ av
funktionsnedsättning eller etnisk bakgrund som begränsar möjligheten till att vistas på någon av våra
anläggningar.
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 år 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 uppsamlingsheat har ökat. Tillsammans med Grundskoleförvaltningen har vi hittat
nya rutiner för att nå dessa elever. Nytt för 2019 skulle bli att vi startar igång lovaktiviteter riktade till
elever som inte nått målen i simning. Där skulle elever få en veckas intensiv simträning. Dessa
aktiviteter skulle finansieras med statliga bidrag som funnits tidigare. Dessa statliga medel dras nu
tillbaka 2019, då finns ingen ekonomi för att genomföra dessa lovaktiviteter. Vi skulle även forsätta att
genomföra vattenvaneträning för förskoleklasser i våra fyra publika bad men även i Viskaforsbadet och
Asklandabadet. Även denna verksamhet är i samarbete med Grundskoleförvaltningen. Ett
regeringsbeslut gav Borås 3 300 tkr till denna förskoleverksamhet under 2018. Då även detta statliga
bidrag dras tillbaka 20219 så finns det idag ingen ekonomisk lösning för att kunna fortsätta med den
verksamheten. Syftet var att ge barnen vattenvana i tidig ålder och på så sätt ge barnen en bra grund
inför kommande simundervisning.
Samverkansprojekt ”Sommardoppet", som bedrivs i samverkan med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg samt Svenska Livräddnings sällskapet (SLS) och Borås Stad är en gratis kurs i vattenvana för
alla 5-åringar i Borås Stad. Vi planerar för en fortsättning av detta projekt även under 2019.
Vi inleder 2019 med att återigen ha alla vår fyra publika bad öppna, senast vi hade det var 2013 då
Sandaredsbadet stängdes för renovering. Vi ska jobba med inställningen att vi ska ha en servicenivå i
världsklass till våra gäster och till varandra som medarbetare.
Vi planerar för en stängning av Borås Simarena under maj till september månad. Detta för att göra
nödvändiga åtgärder på golven runt bassängerna. Under motsvarande stängningstid är ambitionen att
hålla Alidebergsbadet öppet.
Stadsparksbadet
2019 blir Stadsparksbadet 34 år. Det är med glädje och stor tillfredsställelse vi nu kan presentera ett
totalrenoverat bad. Efter önskemål från våra besökare har vi nu förlängt våra öppettider på lördagar
och söndagar. Hitills har de ändrade öppettiderna inte resulterat i fler gäster, spridningen under dagen
är det som skiljer mot tidigare år. Vi håller nu öppet till kl 18.00 mot tidigare 16.00. Vi kommer aktivt
att jobba med att arbeta ihop vår arbetsgrupp till ett fungerande team. Med ny enhetschef och flera nya
medarbetare och ett helt nytt bad så är det många rutiner och arbetssätt som ska jobbas fram.
Stadsparksbadet är vårt största bad med flest besökare, ca 260 000 besök, och är ett äventyrs- 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 och annan
uthyrning är vanligt på Stadsparksbadet. Simundervisning är en prioriterad verksamhet, där samtliga
skolor erbjuds undervisning av badenhetens egen personal.
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På badet finns en privat aktör som driver café- och restaurang. Ett antal föreningar och företag bedriver
olika typer av verksamhet i badet.
Vi står just nu med en tom lokal som tidigare användes av en privat gymkedja. De valde att inte
förlänga sitt kontrakt när vi öppnade igen efter renoveringen. Vi arbetar med att få till ett samarbete
med Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden. Vi vill hitta ett sätt där vi tillsammans kan förbättra
folkhälsan för invånare i Borås Stad. Liknande projekt finns i Göteborg.
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. Simundervisning är en prioriterad
verksamhet, där skolor i närheten erbjuds undervisning av badenhetens egen personal. Föreningslivet
har fått förutsättningar att växa i antalet grupper och aktiviteter. Anläggningen är också populär som
träningsanläggning för simföreningar runt om i landet men även från 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 2019 ska vi återigen jobba upp de grupper som vi haft i olika vattenaktiviteter tidigare. Under
Stadsparksbadet renovering fick vi stuva om ordentligt i dessa grupper för att all simskoleverksamhet
skulle få plats.
Över hälften av Borås Simarenas personal är ny nu när vi återigen har alla våra bad öppna. Det medför
att vi får jobba med rutiner och arbetssätt för att alla ska känna sig säkra och att vi ska bli det
arbetsteam vi önskar.
Alidebergsbadet
är ett populärt utomhusbad och utflyktsmål under sommarmånaderna. Anläggningen är föreningsdriven
och har ca 20 000 besökare. Dessutom lämpar sig anläggningen bra för tränings- och
tävlingsverksamhet. Det nya utegymmet på området kommer förhoppningsvis att dra nya besökare till
vårt utebad.
Sandareds sim- och idrottshall
har profilen, "bad med omtanke om hela familjen". Tre dagar i veckan öppnar vi redan kl 06.00 för
morgonpigga motionärer. Under dagtid är det undervisning för skolor. Eftermiddagar och kvällar
erbjuds babysim, simskolor för barn och vuxna, crawlskolor, aquapass med aufguss, barnkalas,
föreningsverksamhet och motionssim. 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 fortsätter att hålla HLR-kurser 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 vår stängning på lördagar och hela
söndagarna.
Idrottshallen används av skolorna på dagtid och på kvällar och helger är föreningslivet och allmänheten
i hallen.
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen
är en anläggning som innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för bordtennis, gruppträning,
kampsport, skolgymnastik, lokaler för brottning och skytte samt två förskoleavdelningar. I direkt
anslutning till anläggningen ligger en gräsplan, en konstgräsplan, ett utegym samt motionsspår i
varierande längder.
Vår fristående gemensamma utebastu ger oss möjlighet att ytterligare utveckla vår verksamhet.
Dagtid används anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning samt på kvällar och
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helger av allmänhet samt av föreningar.
Gymverksamheten i badet drivs av en privat entreprenör. Badanläggningen är normalt öppen ca 10
mån på året och har stängt för allmänheten under sommaren. Under dessa två månader bedrivs
sommarsimskolor. Då görs även storstädning och underhållsrenovering.
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ, med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö, bastuverksamhet, simskolor för både barn
och vuxna, lek och plask, minisim, barnkalas samt olika former av vattenträning i egen regi är några av
de verksamheter som erbjuds. Målet är att få så många som möjligt att komma till anläggningen och att
den ska kunna erbjuda motionsformer för flera smaker.
Prioriteringen för Dalsjöbadet är att utveckla barnverksamheten. I dagsläget kan vi inte separera
temperaturerna för de olika bassängerna. Det medför att vattnet är lite för kallt för de minsta barnen att
bada i. En långsiktig ambition är att vi ska kunna separera reningsverken och då kunna ha olika
temperaturer i våra bassänger.
Även miljön runt bassängerna är i behov av upprustning, dels med tanke på säkerheten och dels med
tanke på utseende- och attraktionskraft. Vi fick en skrivelse under 2017 om önskemål att bygga en höjoch sänkbar, tempererad tränings- och motionsbassäng. I dagsläget är det barnverksamheten som är
prioriterad men det är ändå glädjande att märka 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
är ett unikt funktionshinderanpassat bad med bassäng och bastu som ligger bredvid Asklandaskolan i
Fristad. Badet har funnits sedan början på 1970-talet och hyrs idag främst ut till daglig verksamhet samt
olika boenden och skolor, dock inte till enskilda privatpersoner.
Ambitionshöjande åtgärder
Inom Badenheten har vi startat ett större utvecklingsarbete för all vår personal. Arbetet startade under
hösten 2017 och kommer att pågå även under hela 2019. Vi kommer att arbeta med områden som
utbildning, arbetsmiljö, titulaturer, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling och lön. Detta görs för
vi ska få mer utbildad personal till våra simhallar, höja statusen för yrket och att personalen ska hålla för
arbete ett helt yrkesverksamt liv.
Vi jobbar för att under 2019 komma igång med validering av vår personal. Först ut är de som har
jobbat hos oss länge men inte har badmästarutbildning. De har många enstaka utbildningar och många
års erfarenhet men inte en examen som badmästare. Badmästarutbildningen som vi har tillsammans
med Vuxenutbildningen har även den startat upp en ny kurs som tar examen under hösten 2019.
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4.6 Bidragsramen
4.7 Ekonomiskt sammandrag
Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

45

45

45

45

0

-41 045

-41 045

-41 745

-43 095

-1 350

0

0

0

0

0

Nettokostnader

-41 000

-41 000

-41 700

-43 050

-1 350

Kommunbidrag

41 000

41 000

41 700

43 050

1 350

Resultat

0

0

0

0

0

Ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Nettoinvesteringar

0

0

0

0

0

Tkr
Intäkter
Kostnader
Buffert

4.8 Nämndens uppgift
Analys av verksamheten
Fritids- och folkhälsonämnden har i uppgift att ansvara för och fördela föreningsbidrag till
barn/ungdoms-, invandrar-, pensionärs-, funktionshinder- 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.
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. Inför 2019 kommer materialet
ha ett starkt miljöfokus. Vid årsskiftet 2018/19 var ca 100 föreningar certifierade.
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.
Den digitala närvarorapporteringen har ökat markant sedan starten 2012. Från och med 2018 ska
alla föreningar som söker aktivitetsstöd göra det via en digital plattform. Det ger oss ett bredare och
bättre underlag för statistik i syfte att snabbare kunna se förändringar och följa upp med eventuella
åtgärder. Genom den digitala rapporteringen får vi också större möjligheter att följa föreningarnas
jämställdhetsarbete i både styrelser och bland aktiva unga. Vi kommer att följa utvecklingen noga i vår
ambition att få ett jämställt föreningsliv.
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
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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 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.
Under 2019 fortsätter arbetet med att stärka föreningar i socialt utsatta områden. Föreningar i dessa
områden har i allmänhet svårt att rekrytera ledare/tränare varför det behövs ett högre föreningsstöd.
En översyn av det befintliga föreningsstödet har påbörjats och beräknas vara klart under 2019 för att
börja gälla 1/1 2020.

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.

4.10 Verksamhet 2019
Budget
2018

Prognos
2018

Budget
2019

Budget
2019:2

Förändring

-2 803

-2 803

-2 860

-2 860

0

-31 522

-31 522

-31 835

-33 185

-1 350

Bidrag till invandrarföreningar

-1 820

-1 820

-2 050

-2 050

0

Bidrag till sociala föreningar

-2 800

-2 800

-2 800

-2 800

0

Bidrag till funktionshindrade

-1 355

-1 355

-1 455

-1 455

0

-700

-700

-700

-700

0

-41 000

-41 000

-41 700

-43 050

-1 350

Tkr
Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa
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Föreningsbidrag
Föreningsenheten arbetar vidare med att ta fram mått på hur föreningsstödet fördelas. Dels mellan
olika föreningskategorier men också mellan de olika könen. Undersökningar visar att föreningslivet i
Borås är relativt jämställt men att det finns stora variationer mellan och inom de olika kategorierna.
Befintliga verksamhetsmått justeras och kompletteras med relevanta fakta.
Föreningar i kategorin med barn- och ungdomsverksamhet kommer, enligt beslut i Fritids- och
folkhälsonämnden, att informeras om kravet att begära ett begränsat utdrag ur belastningsregistret på
samtliga ledare för att få föreningsbidrag. Föreningslivet är inte fredat från oönskade personer som gör
att barn far illa. Ett första steg till att motverka detta tas genom åtgärden ovan.
Bidragsutredningen går in i ett intensivt skede där samverkan med ett flertal förvaltningar ska resultera i
ett förslag till beslut under tertial 2 2019. Föreningslivet i Borås företräds i bidragsutredningen av
Föreningsrådet i Borås. En arbetsgrupp har utsetts och de kommer att leda arbetet i god
"Överenskommelse-anda".
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. Inför
2019 har materialet genomgått stora förändringar gällande föreningarnas miljöarbete. Föreningarna har
ett stort ansvar att se över och samordna sina transporter till och från tävlingar, cuper och träningar.
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.

4.10.1 Förändring i budget 2019:2 jämfört med budget 2019:1
Budgetramen som avser föreningsbidrag styrs uteslutande av de regler Fullmäktige fastställt. Eventuella
budgetavvikelser regleras i nästkommande bokslut.
I jämförelse med budget 2019-1 har ramen förstärkts med 1 350 tkr och beror på att bidragsgivningen
till föreningar som tidigare legat hos Vård- och äldrenämnden har flyttats till Fritids-och
folkhälsonämnden.
För 2019 finns inget effektivitetskrav tilldelat budgetramen.
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5 Verksamhetsmått
5.1 Fritidsgårdsverksamhet
5.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

164

370

360

6

6

6

50%

50%

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

5.2 Badenheten
5.2.1 Besökare
5.2.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Antal besökare
Stadsparksbadet

102 388

50 000

260 000

Antal besökare Borås
Simarena

180 689

180 000

180 000

Antal besökare
Sandaredsbadet

64 371

85 000

65 000

Antal besökare
Dalsjöbadet

42 299

47 000

38 000

Antal besökare
Alidebergsbadet

26 270

30 000

30 000
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5.3 Föreningsenheten
5.3.1 Ungdomsföreningar
5.3.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Bidragsberättigat
medlemskap

21 878

20 600

21 000

Bidragsberättigat
föreningar

162

165

165

Antalet aktiviteter

68 290

65 000

66 000

Andel unika deltagare
som är flickor/kvinnor

50%

50%

Andel unika deltagare
som är pojkar/män

50%

50%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra
och trygga

40%

40%

5.3.2 Invandrarföreningar
5.3.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Bidragsberättigat
medlemskap

5 206

4 500

4 700

Antalet aktiviteter

4 111

3 200

3 500

Andel unika deltagare
som är flickor/kvinnor

50%

50%

Andel unika deltagare
som är pojkar/män

50%

50%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra
och trygga

40%

40%

Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2019:2

42(48)

5.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
5.3.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Bidragsberättigat
medlemskap

4 237

4 200

4 200

Antal aktiviteter

2 491

2 500

2 500

Andel unika deltagare
som är flickor/kvinnor

50%

50%

Andel unika deltagare
som är pojkar/män

50%

50%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra
och trygga

40%

40%

5.3.4 Pensionärsföreningar
5.3.4.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

Bidragsberättigade
medlemskap

9 749

10 200

9 900

Andel unika deltagare
som är flickor/kvinnor

50%

50%

Andel unika deltagare
som är pojkar/män

50%

50%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra
och trygga

40%

40%

5.3.5 Överenskommelsen
5.3.5.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Antal anslutna
föreningar/organisationer
Antal upprättade avtal
/IOP
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Budget 2018

Budget 2019

85

90

5

8
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5.4 Anläggningsenheten
5.4.1 Borås Arena
5.4.1.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

1 462

1 500

1 500

Antalet utnyttjade
timmar på konstgräset

5.4.2 Borås Arena 2
5.4.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Budget 2018

Budget 2019

832

1 300

1 300

Antalet utnyttjade
timmar på konstgräset

5.4.3 Lundby Park
5.4.3.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Antal köpta årskort på
Skatehallen

48

Antal föreningsaktiviteter

25

Andel besökare som är
flickor/kvinnor

Budget 2018

Budget 2019

50

60

50%

50%

antalet köpta årskort är inte relevant för verksamheten, däremot ska vi mer metodiskt följa upp jämställdheten i verksamheten.
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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 2017

Budget 2018

Budget 2019

Öppethållande timmar
per vecka, Brygghuset

36

36

Antal slutna bokningar
av unga

400

500

Antal öppna bokningar
av unga

100

150

Antal bokningar av
vuxna som skapar
innehåll för unga

300

250

50%

50%

Andel besökare som är
flickor/kvinnor

5.5.2 Mötesplatser
5.5.2.1 Mått som följs upp av Kommunfullmäktige
Verksamhetsmått

Årsutfall 2017

Öppethållande timmar
per vecka, mötesplatser
Öppethållande dagar
per vecka
Andel besökare som är
flickor/kvinnor
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Budget 2018

Budget 2019

185

185

5

5

50%

50%
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6 Investeringar
Projekt

Total
utgift

Prognos
tom 2018

Budget
2019

Plan 2020

Plan 2021

Utveckling av spår och leder

7 678

4 850

3 400

3 500

1 500

605

200

1 000

1 000

500

Utveckling av evenemangstaden Borås
(inkl junior EM i friidrott)

3 530

3 000

3 500

2 000

2 000

Utveckling av miljöförbättrande åtgärder
kring konstgräsplaner samt utbyte av gräs

2 000

500

2 000

2 500

2 000

Utveckling av näridrottsplatser

3 046

5 500

4 000

3 000

2 000

Utveckling av idrottsanläggningar, inne
och ute samt utrustning för simhallar

1 500

1 700

1 500

2 000

2 000

15 000

15 000

2 000

2 000

2 000

0

0

3 000

4 000

3 000

650

650

300

200

0

0

0

0

400

400

34 009

31 400

20 700

20 600

15 400

Utveckling av badplatser

Utveckling av Boda aktivitetspark
Utveckling av Borås skidstadion
inkluderande förberedelser för SMveckan 2021
Utveckling av Wi-Fi till våra
idrottsanläggningar
Utveckling av Mötesplatser och
kontorslokaler
Summa

1. Rörliga friluftslivet - 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. Utredningen Spår och leder med tillhörande
åtgärdsplan togs av nämnden våren 2016 och vi går nu in på år 4 av den antagna 5-årsplanen vad gäller
åtgärder för ett mer tillgängligt friluftsliv i Borås.
Några av de projekt som planeras att genomföras under 2019 är:










Utbyte av äldre elljusarmatur utmed Kypegårdens elljusspår
Ny elbelyst sträcka mellan Kransmossen och Husbondegatan; ännu en entré till Kransmossen
blir nu belyst
Återskapande av motionsspåret vid Regementet samt ytterligare någon av vandringslederna i
området
Anläggande av en eller flera cykelleder
En tillgänglighetsanpassad promenadslinga anläggs i ett samhälle utanför Borås centrum.
Anläggande av uppmärkt kort vandringsled i Hultabergsskogen mellan Hulta och Coop, med
entré från Hulta
Anläggande av kort promenadslinga i Lundaskogsområdet
Anläggande av uppmärkt vandringsled i Svaneholmsområdet
Anläggande av uppmärkt vandringsled i Borgstena

För 2019 avsätts 3 400 tkr.
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2. Rörliga friluftslivet - Badplatser och båtramper.
År 2018 fattade nämnden beslut om en långsiktig plan för utvecklingen av de kommunala badplatserna.
Fokus ligger främst på att utveckla befintliga badplatser.
Ett av de utpekade projekten är att utöka strandytan vid Sandareds badplats. Badplatsen är en av de
mest välbesökta i Borås. Vissa områden på badplatsområdet är idag sankt och står under vatten delar av
året. Vi behöver dränera området och lägga ny gräsmatta.
Sandareds badplats är också utpekad som den badplats som skall tillgänglighetsanpassas härnäst. Både
parkeringen och strandområdet är flackt, vilket är bra grundförutsättningar, och badplatsen är dessutom
en av de badplatser där förändringar i vattennivån inte är så märkbara, vilket är viktigt vid uppförandet
av en tillgänglighetsanpassad badramp.
Likaså har Borås Stad uppmärksammats på de problem som finns i anslutning till Asklanda och Skalle
badplats i Fristad, med ökad igenväxning och slamtillförsel. Frågan är stor och berör många nämnder
och bolag i Borås Stad, vilket kräver en speciell samordning och gemensamma åtgärder.
Idag har vi stora problem med sophanteringen på många av badplatserna. Mängden sopor ökar, både i
själva soptunnorna och även det som lämnas kvar på marken. Tillsammans med ”Borås Rent och
snygg” har vi pekat ut 6 badplatser som vi vill utrusta med självkomprimerande så kallade Big-bellysoptunnor som ett led i att försöka förbättra sop- och skräphanteringen.
Större projekt som avses genomföras under 2019 är:





Utöka strandytan vid Sandareds badplats genom (idag är delar av området sankt)
Uppförande av en tillgänglighetsanpassad badramp vid Sandareds badplats
Big Belly-soptunnor till Sandareds, Sjömarkens, Dalsjöfors, Storsjöns, Asklanda och Skalles
badplatser
Vassbekämpning Asklanda/Skalle badplats

Sedan flera år tillbaks har frågorna beträffande båtramper i Öresjö ökat markant, och då det inte finns
någon förvaltning i Borås som har båt- och rampfrågor på sitt bord, så blir Fritids- och
folkhälsoförvaltningen den naturliga motparten för de många som har frågor inom detta område.
Förvaltningen vill därför, dels uppföra en båtramp som kan utnyttjas av allmänheten i Öresjö och, dels
genomföra en utredning beträffande båtramper och båtbryggor.
För 2019 avsätts 1 000 tkr.
3. Evenemangsstaden Borås.
Sommaren 2019 ska IK Ymer tillsammans med Borås Stad och Svenska Friidrottsförbundet arrangera
Junior EM i friidrott. Inför mästerskapet måste ett antal investeringar utföras på Ryavallen, belysningen
ska förbättras, mål- och sekretariatsbyggnad upprustas, flytt och byggnation av speaker- och
journalistplatser, förbättring av IT-system, ljudanläggning och resultattavla.
För 2019 avsätts 3 500 tkr.
4. Utbyte av konstgräs och miljöförbättringar.
Under 2019 fortsätter våra miljöåtgärder för att omhänderta fyllnadsmaterialet i konstgräsplanerna,
bland annat genom att skapa ytor vid varje plan för återvinning av materialet samt installation av
"galler" vid brunnar för dagvattnet.
För 2019 avsätts 2 000 tkr.
5. Utveckling av näridrottsplatser.
Enligt Fritids- och folkhälsonämndens långsiktiga plan för näridrottsplatser så kommer vi de närmaste
åren att ta upp 2 000 tkr i den årliga investeringsbudgeten. Behoven är många och välfärdsbokslutet
ligger bland annat till grund för prioriteringen av vilka områden som ska ha förtur. 1 500 tkr är för nya
platser enligt planen och 500 tkr avser att bekosta omläggningen av de gamla konstgräsplanerna som
Fritids- och folkhälsonämnden, Budget 2019:2
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återanvänds på skolgårdar eller på andra platser inom kommunen. En prioriterad stasning kommer att
ske på Norrby utifrån kommunfullmäktiges uppdrag att satsa på en aktivitetsplats likt den på Sjöbo.
För 2019 avsätts 4 000 tkr.
6. Idrottsanläggningar.
En årligen återkommande post som bland annat består av ny utrustning till idrottsanläggningarna så
som, robotklippare, bevattningståg, nya fotbollsmål, staket och lagledarbås. Investeringar i
inomhusanläggningarna består bland annat av byte av idrottsutrustning som förvaltningen ansvarar för.
I samband med en ökad föreningsdrift på idrottsanläggningar köps mindre maskinutrustning in till den
förening som har ansvar för driften. I summan finns också beaktat insatser för att öka tillgängligheten i
våra anläggningar. Inför 2019 har vi kompletterat med simhallarnas utrustningsbehov, investering i
bland annat bottensugar, städmaskiner och nya simlinor. Summan uppgår till 350 tkr samt 150 tkr till en
båt för koloniverksamheten.
För 2019 avsätts 1 500 tkr.
7. Boda Aktivitetspark.
Arbetet med att färdigställa Boda Aktivitetspark fortsätter. Under 2019 fortsätter satsningen, i enlighet
med vision, med att iordningsställa en fullstor isyta samt en aktivitetsyta i anslutning till skolan. Nästa
steg är att fullfölja och anpassa de övriga ytorna med bland annat dansyta, pulkabacke, motionsspår,
utegym och tydliga entréer till området. Parallellt söker vi också externa medel från Boverket till
satsningarna. Till isbanan behöver vi komplettera anläggningen med bättre belysning.
För 2019 avsätts 2 000 tkr.
8. Utveckling av Borås skidstadion.
På skidstadion pågår ett gemensamt arbete mellan Borås skidlöparklubb, IK Ymer och Borås Stad.
Byggnaderna i området ses över och måste åtgärdas. Ett förslag kommer att presenteras av de båda
föreningarna. Borås Stads ansvar blir att investera i godkända lösningar för vatten och avlopp och i
övrig infrastruktur, förbättring av vägar och parkeringsplatser. Dessutom pågår ett arbete för att
förbereda för SM-veckan vinter 2021, där anläggningen anpassas efter de krav som skidförbundet och
Riksidrottsförbundet ställer. Arbetet sker i samråd med mark och exploatering, tekniska förvaltningen
samt miljöförvaltningen.
För 2019 avsätts 3 000 tkr.
9. Utveckling av Wi-fi till våra idrottsanläggningar.
En plan för 2018-2019 har upprättats för att bättre kunna tillgodose föreningar och allmänhetens behov
av uppkopplade arenor vid tävlingar och evenemang.
För 2019 avsätts 300 tkr.
10. Mötesplatser och kontorslokaler
I takt med att vi utvecklar våra befintliga Mötesplatser så sker förändringar i lokalerna. På Hässlehus
sker renovering och nyinvestering, på Sjöbo sker förändringar och Norrbyhuset utvecklas successivt. På
samma platser behövs teknikutveckling och kompletterande möbler så att verksamheten kan fungera
enligt det inriktningsdokument nämnden har fastställt. Fritids- och folkhälsoförvaltningen har
fördubblat antalet anställda i samband med omorganisationen 2017 och vi är i ett stort behov av
kompletterande arbetsplatser. En lösning finns i nuvarande Kulturskolans administrativa lokaler, där vi
samlar personalen för klustret tillsammans med kulturförvaltningen. En summa på 300 tkr tas upp för
att få ändamålsenliga lokaler och utrustning.
För 2019 avsätts inga medel.
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00219 2.6.1.25

Lokalresursplan 2020-2022
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår att Lokalförsörjningsnämnden, i samråd
med Fritids- och folkhälsonämnden, upprättar en långsiktig plan över nya
investeringar och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden vill tillsammans med Lokalförsörjningsnämnden
göra ett nytt försök med att upprätta en långsiktig plan över nya investeringar
och reinvesteringar i idrotts- och fritidsanläggningar. Planen kommer att
underlätta de båda nämndernas arbete samt fungera som en tydlighet mot
kommunens föreningar. Bevekelsegrunden är att Lokalförsörjningsnämnden är
”ägare” till lokalerna och Fritids- och folkhälsonämnden är hyresgäster i
desamma. Då kan vi gemensamt komma fram till vilka lokaler/anläggningar
som bör rustas upp sett ur ett förvaltarperspektiv samt vilka vi inom kort bör
ersätta med nya ändamålsenliga lokaler.
Förvaltningens övervägande
I Boråshallen har arbetet startat för att göra hallen mer tillgänglig och
ändamålsenlig. Det finns en risk att arbetet inte fullföljs i enlighet med den
förstudie och prioritering som arbetats fram i Lokalförsörjningsförvaltningen
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Boråshallen är den enda idrottshall
som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet på ca 2 900
besökare. Hallen är 62 år gammal och är unik i sitt slag och har följaktligen
stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser men också en potential att
ytterligare utvecklas. Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena
fortskrider och utvecklas, så har Boråshallen stora behov av tillgängliga och
välkomnande publik- och omklädningsutrymmen.
Mer behov av isyta är nödvändigt i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har
investerat i en isyta vid Bodavallen, denna yta är till för i första hand
allmänheten och för den nystartade bandyföreningen i Borås. I Ishallen
samverkar tre föreningar om samtliga tider och hallen är i praktiken uppbokad
från 6.30 - 23.00 alla vardagar och hela lördag och söndag. Borås ligger i
jämförelse med andra städer betydligt sämre till i tillgänglig isyta. Prioriteringen
ligger på att hitta ny isyta som är anpassad för konståkning. Samverkan är idag
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upparbetad med Konståkningsförbundet, som i sin tur arbetar på att ta fram en
prototyp för konståkning. Under 2019 kommer en förstudie att genomföras
som kan ligga till grund för en planerad investering de närmaste åren.
Visionsplan Bodavallen. På Bodavallens idrottsområde har ett omfattande
visionsprogram tagits fram i nära samverkan med de boende, skola, berörda
föreningar och civilsamhällets övriga aktörer. En projektstudio har genomförts
med samtliga berörda förvaltningar och bolag i Borås Stad. Visionsplanen
bygger på att förädla området och skapa förutsättningar för en jämställd och
meningsfull fritid. I området finns ett klubbhus med tillhörande
omklädningsrum som ägs av Borås AIK och dels andra omklädningsrum som
ägs av Borås Stad. Både klubbhus och omklädningsrum är kraftigt eftersatta
och en framtida lösning - i visionens anda - kan vara en motsvarande lösning
som finns på Kransmossen med Mariedals IK. På Boda finns tanken att samla
klubbhus, omklädningsrum, verksamhetslokal inklusive café och idrottshall i
samma byggnad.
Den befintliga Idrottshallen på Boda är i dagsläget för liten och stora önskemål
finns både från skolan och föreningsliv om en fullstor idrottshall. Inte minst är
Borås AIK väldigt framstående i Futsal och en av Sveriges absolut bästa
föreningar. En fullstor hall skulle vara en stor tillgång i området.
Sedan tidigare har Fritids- och folkhälsonämnden uppvaktat
Lokalförsörjningsnämnden om förhållandena vid Björkängsvallen (klubbhus
och omklädningsrum). Omklädningsrummen på Sjöbo idrottsanläggning
och Ryda idrottsanläggning är också undermåliga och planeras att rustas upp
de kommande åren. Fristad GOIF har uppmärksammat kommunen på
behovet av en ny idrottshall i Fristad, då föreningens verksamhet växer och de
befintliga tiderna inte räcker till. Damlaget är mycket framgångsrika och är på
god väg till Allsvenskan. Här har Fritids- och folkhälsonämnden beviljat medel
till en förstudie i föreningsregi utifrån ett föreningsinitiativ. Föreningen har
redovisat förslaget till förvaltningen. Diskussion har förts med föreningen
hurivida en ny hall ska komma till genom ett anläggningslån där föreningen tar
huvudansvaret, alternativt att staden tar ansvar och planerar in hallen i en
prioriteringsordning. Föreningen har meddelat att de inte har förutsättningar att
bygga via ett anläggningslån. En förstudie är gjord tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen och förslag finns att placera den nya hallen i
direkt anslutning till den befintliga hallen, på grusplanen.
Byttorps IF är en förening som växer och lockar nya medlemmar. De har gjort
ett omfattande förankrings- och visionsarbete inom föreningen för att utveckla
in verksamhet och idrottsplats. De önskar att renovera samt bygga om och till
sin klubbstuga för att fortsätta vara en attraktiv förening och kunna ta emot nya
medlemmar.
Föreningarna i Viskafors har i en gemensam skrivelse framfört ett behov om
en utökad lokalkapacitet i Viskafors. Föreningarna vill utöka sin verksamhet
inom innebandy, fotboll, motionsgymnastik, brottning samt styrketräning.
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Stadsparksbadet är färdigrenoverad sedan september 2018. Renoveringen,
kallad steg 1, var nödvändig för att upprätthålla verksamheten. I
ursprungsförslaget fanns det även ett steg 2, som innebär en utveckling av
badet med bland annat utökade bassängytor och barnlandskap. Förstudien för
steg 2 är redan klar.
Dalsjöbadet är ett mindre familjebad som har ambitionen att utvecklas utifrån
sina egenskaper. En tillbyggnad på ca 300 kvm skulle ge badet en ny
undervisningsbassäng och ett nytt barnlandskap. Under 2022 föreslås en
förstudie.
Mötesplatserna är en ny verksamhet i Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde. Nämnden har en ambition att utveckla dessa till att bli en
”motor” i det lokala demokratiarbetet, där medborgarnas inflytande får ta plats.
Idag är det AB Bostäder som är hyresvärd och i utvecklingsarbetet kan
Lokalförsörjningsförvaltningen spela en viktig roll som samarbetspartner.
Norrbyhuset får fungera som en föregångare i vår ambition att utveckla de
övriga mötesplatserna. På tur efter Norrbyhuset och Hässlehus står
mötesplatserna på Sjöbo och på Hulta.
Bakgrund
Lokalförsörjningskontoret har i uppdrag att tillhandahålla sunda,
ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler i rätt tid, till rätt pris samt att vara
kommunens samordnande och verkställande organ vid nybyggnad och ändring
av kommunens lokaler.
För att uppnå en hög kundnöjdhet försöker Lokalförsörjningsnämnden att
fånga upp respektive nämnds lokalbehov i ett tidigt skede. Detta sker genom
lokalresursplanen. Syftet med planen är att få en samlad överblick av
förändringsbehovet, vilket är av mycket stor vikt för att kunna tillgodose
nämndernas kommande behov. Lokalresursplanen påverkar de beslut och de
förslag som Lokalförsörjningsnämnden tillskriver kommunstyrelsen, om vilka
projekt som skall genomföras, vilket i sin tur påverkar respektive nämnd och
deras verksamhet.
Samverkan
Fritids- och folkhälsoförvaltningen samverkar regelbundet med föreningar i
Borås och lyssnar av deras behov av ändamålsenliga lokaler och anläggningar.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Lokalresursbehovsplan för planperioden 2020 – 2022
Inledning
Nuläge
Befolkningsutveckling
Lokalbehov
Beskrivning
En utförlig beskrivning av behovet.

Område/befintlig fastighet
Önskat geografiskt område eller om behovet inte är områdesberoende. Om det gäller om- eller
tillbyggnad av befintlig fastighet så uppge namn och adress.

Åtgärd
Ange om det är om-, ny- eller tillbyggnad.

Specifika krav
Markplan, egen ingång, inhägnad uteplats, säkerhetsglas mm

Lokaler som lämnas
Ange om åtgärden innebär att andra lokaler ska/kan lämnas och i så fall hur många platser det gäller.

Förslag på eventuell alternativ lösning

Med i utskickat är det tre filer. Två filer som ska fyllas i, en excel och en word samt denna word-fil
med instruktioner.

Instruktioner
1.

Excel
Filen innehåller fyra flikar: investeringar, övriga behov, planen från förra året samt en
skrivskyddad flik. Ni ska bara fylla i två av dem, investeringar och övriga behov.
a. Investeringar
Era behov som redovisades förra året är ifyllda. Efter dessa fyller ni i de nya
lokalbehov ni har.
i. Även om planperioden är 20-22 kan ni ange behov fram till 2026.
ii. Om ett behov som redovisades förra året har ändrats lägger ni in det som ett
nytt behov med en markering om vilket objekt ändringen gäller.
iii. Om ett behov har utgått eller åtgärden är genomförd så ändra textfärgen till
grått och lägg till en markering att det utgått/genomförts.
iv. Om det är någon rubrik som inte är relevant för er så lämna kolumnen tom.
v. Kolumner med röda rubriker ska inte fyllas i. De innehåller en formel eller
ska fyllas i av LFF.
vi. Både ”objektsnamn” och ev adress ska fyllas i kolumnen:
objekt/adress/behov. En kort beskrivning av behovet läggs som en
kommentar. (En mer utförlig beskrivning skriver ni i word-filen)
vii. I kolumnen Laddstolpar ska ni ange hur många tjänstefordon som behöver
kunna laddas på det aktuella objektet.
b. Övriga behov
Här redovisar ni mindre behov. Mindre behov är sådana som är för små för att bli
investeringar. Om ni är osäkra så redovisa dem under investeringar så korrigerar vi
det senare. Ni behöver inte redovisa underhållsåtgärder då de läggs in i
underhållsplanen.

OBS! Ta inte bort några kolumner även om de inte är relevanta för er.
2.

WORD
I word-filen finns ett antal rubriker. De som inte är relevanta för er kan ni plocka bort eller
lägga till andra som ni vill ha med. Vi vill dock att ni fyller i alla uppgifter om era behov även
om det är samma text som i excelfilen. Ge gärna en detaljerad beskrivning. Det underlättar
för oss om ni beskriver behoven i samma ordning i bägge filerna.

Om ni har några frågor så kontakta mig. Ni når mig på:
033-35 73 82, 0734-15 31 68, lena.zetterberg@boras.se
Med vänlig hälsning
Lena Zetterberg
TF avdelningschef Lokalresursavdelningen
Enhetschef Information/administration
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt
sammanställning av remissvar
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden har tagit del av uppföljningen och godkänner
sammanställningen och sänder den vidare för kännedom till Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden har
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Nämnden gett alla nämnder och bolag i uppdrag att
redovisa sitt arbete med De idéburna organisationerna.
Svaren för uppföljningen har också legat till grund för den gemensamma plan
som antagits av Samrådet för Överenskommelsen.
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av
samarbeten och samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på
många olika nämnder och bolag. Förutsättningarna för att kunna samverka med
idéburna varierar mellan nämnder och bolag beroende på uppdrag och
huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. En samverkansform är
Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där det till dags datum finns sexton olika
IOP mellan nämnder och de idéburna. För tre år sedan fanns inga IOP i Borås
Stad.
De svårigheter som både kommunen och idéburna ser i arbetet med att
utveckla och fördjupa samverkan är framförallt resursmässig. Detta då
föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter som bidrar med ideella
insatser och mervärden betyder oftast att kommunen måste ansvara för hela
finansieringen för verksamheten.
Nämnder som har lagstadgad verksamhet upplever också att de idéburna ibland
har små resurser, både kunskapsmässigt och personellt, för att hantera vissa
målgrupper och samarbeten med staden i den omfattning som kan behövas.
Andra svårigheter som nämnts är att matcha de idéburna och kommunens
behov och att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Därtill finns det många områden där nämnder och bolag vill fortsätta att
utveckla samverkan med idéburna. Där ibland evenemang, olika aktiviteter för
invånarna i olika sammanhang, värdegrundsarbete och sociala insatser.
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är
det Fritids- och folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i
staden. Utöver en processledare inom förvaltningen finansierar även nämnden
en 40% processledartjänst för de idéburna. Syftet är att personen tillsammans
med staden skall driva det övergripande arbetet inom Överenskommelsen.
Fokus har hittills varit på;
- Informationsspridning och metodstöd
- Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
- Utbildning
- Dialoger
- Omvärldsbevakning
- Nätverk mellan förvaltningar
- Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att Överenskommelsen ska utvecklas krävs en ständig dialog på alla nivåer i
den kommunala organisationen. Utbildning och information är prioriterade
områden för såväl politiker, tjänstepersoner och de idéburna.
Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Arbetet drivs
av ett gemensamt samråd med representanter från Borås Stad, Trossamfunden,
Föreningsrådet, Studieförbunden i Borås och Social ekonomi Sjuhärad.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla
välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning. I detta arbete stärks boråsarnas delaktighet och möjlighet att
påverka.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
Beslutsunderlag
1. 1. Uppföljning av Överenskommelsen 2017-2018- Sammanställning av svar
från remissvar från Borås Stads nämner och bolag och enkätsvar från de
idéburna organisationerna. 2019-01-30
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2. Sammanställning av remissvar i uppföljning för Överenskommelsen 2018,
2019-01-30
Samverkan
"[Klicka och skriv här]"
Beslutet expedieras till
1. Samtliga nämnder och bolag
2. Svenska Kyrkan, Stefan Hiller, stefan.hiller@svenskakyrkan.se
3. Svenska kyrkan, Roger Olsson, barogols@gmail.com
4. Föreningsrådet, Anita Zetterman, anita.zetterman@telia.com
5. Föreningsrådet, Berit Hallqvist, berithallqvist@hotmail.com
6. Social Ekonomi Sjuhärad, Janne Nolin, janne@hemgarden.nu
7. Social Ekonomi Sjuhärad, Camilla, camilla@borasfhsk.se
8. Studieförbunden i Borås, Catharina Rapp, catharina.rapp@sv.se
9. Studieförbunden i Borås, Lena Sjöberg, Lena.Sjoberg@sensus.se

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Uppföljning av Överenskommelsen
2017-2018
Sammanställning av svar från remissvar från Borås Stads nämner och
bolag och enkätsvar från de idéburna organisationerna.
2019-01-14

Redaktörer: Andes Hjort, Idéburna organisationer och Malin Andersson, Fritids- och
folkhälsoförvaltningen Borås Stad
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Inledning
I december 2016 beslöt Kommunfullmäktige att anta Överenskommelsen. Nu när två år har gått
har det genomförts en uppföljning.
Under hösten 2018 ställdes därför frågor till alla nämnder och bolag samt idéburna som skrivit
under Överenskommelsen.
Frågorna handlade om hur Idéburna och kommunen har arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan med de idéburna organisationerna, vad samarbetena har gett boråsarna, vad det finns
för svårigheter och hinder i samarbetet/samverkan, hur det Övergripande arbetet med
Överenskommelsen kan utvecklas samt vad man ser behov av att samarbeta kring framöver?
Förutsättningarna för att kunna samverka skiljer sig mycket mellan olika idéburna organisationer
och mellan olika kommunala verksamheter. Större föreningar och organisationer har haft lättare
att hitta samverkan med kommunen och vissa nämnder har verksamheter som har större
möjligheter att samverka med idéburna än andra.
Nedan följer en sammanställning av alla svar från nämnder, bolag och idéburna verksamheter
samt en sammanfattning av vad som gjorts inom det övergripande Överenskommelsearbetet.
Sammanställningen är inte komplett när det gäller allt som sker på området, men det ger en bild
av det som pågår.
Alla svaren från respektive nämnd och bolag finns också i bilaga.

Sammanfattning
Resultatet i uppföljningen är positiv och visar att Borås Stad har en mångfald av samarbeten och
samverkan med de idéburna organisationerna, fördelat på många olika nämnder och bolag.
Förutsättningarna för att kunna samverka med idéburna varierar mellan nämnder och bolag
beroende på uppdrag och huruvida ens verksamhet styrs av lagkrav eller inte. En
samverkansform är Idéburet offentligt partnerskap (IOP), där det till dags datum finns sexton
olika IOP mellan nämnder och de idéburna. För tre år sedan fanns inga IOP i Borås Stad.
De svårigheter som både kommunen och idéburna ser i arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan är framförallt resursmässig. Detta då föreningslivet till stor del bygger på ideella
krafter som bidrar med ideella insatser och mervärden betyder oftast att kommunen måste
ansvara för hela finansieringen för den verksamhet som det handlar om.
Nämnder som har lagstadgad verksamhet upplever också att de idéburna ibland har små resurser,
både kunskapsmässigt och personellt, för att hantera vissa målgrupper och samarbeten med
staden i den omfattning som kan behövas. Andra svårigheter som nämnts är att matcha de
idéburna och kommunens behov och att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.
Därtill finns det många områden där nämnder och bolag vill fortsätta att utveckla samverkan med
idéburna. Där ibland evenemang, olika aktiviteter för invånarna i olika sammanhang,
värdegrundsarbete och sociala insatser.
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och
folkhälsonämnden som har uppdraget att samordna arbetet i staden. Utöver en processledare
inom förvaltningen finansierar även nämnden en 40% processledartjänst för de idéburna. Syftet
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är att personen tillsammans med staden skall driva det övergripande arbetet inom
Överenskommelsen.
Fokus har hittills varit på;
- Informationsspridning och metodstöd
- Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
- Utbildning
- Dialoger
- Omvärldsbevakning
- Nätverk mellan förvaltningar
- Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att Överenskommelsen ska utvecklas krävs en ständig dialog på alla nivåer i den kommunala
organisationen. Utbildning och information är prioriterade områden för såväl politiker,
tjänstepersoner och de idéburna. Detta är områden som nämnder och bolag också svarar på
frågan vad det Övergripande arbetet med Överenskommelsen kan göra för att stödja en fortsatt
utveckling. Andra områden som lyfts är att det behövs övergripande samtal, fokus på frågor som
rör samarbeten mellan det offentliga och ideella och stöd i vissa konkreta frågor.
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Insatser inom det övergripande arbetet med
Överenskommelsen
Samrådet för Överenskommelsen styr det övergripande arbetet. I kommunen är det Fritids- och
folkhälsonämnden som har uppdraget att driva och samordna arbetet i staden. Utöver en
processledare inom förvaltningen finansierar även nämnden en processledare på 40 % för de
idéburna. Syftet är att personen tillsammans med staden skall driva det övergripande arbetet inom
Överenskommelsen.
Det vi hittills har fokuserat på har varit:
-

Informationsspridning och metodstöd
Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
Utbildning
Dialoger
Omvärldsbevakning
Nätverk mellan förvaltningar
Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen

Informationsspridning och metodstöd
Den hemsida och sida på Facebook som finns för Överenskommelsen har utvecklats. Dessa är
viktiga plattformar för att information om arbetet skall vara tillgänglig och transparant så som
Överenskommelsen principer säger. Där finns nu en mängd material, bland annat befintliga
IOP:er, dokumentation från möten, inbjudningar, goda exempel, nyheter, studiematerial med
mera.
Därtill har Överenskommelsen i Borås presenterats i en rad sammanhang allt från nationella och
regionala sammanhang och i andra kommuner samt i våra egna nämnder och förvaltningar och
nätverk och andra forum där föreningar och kommunen möts.
Tillsammans med studieförbunden har ett studiematerial utvecklats.
Tillsammans med Koncerninköp på Stadsledningskansliet, Arbetslivsförvaltningen och SKL har
ett stödmaterial kring utveckling av IOP (Idéburet offentligt partnerskap) utvecklats.

Skapa en långsiktig struktur för arbetet med Överenskommelsen
Då det sedan tidigare redan funnits många samarbeten och sammanhang där möten mellan
idéburna och kommunen förekommer så har vi arbetat för att Överenskommelsen skall vävas in i
befintliga strukturer. Det har dels handlar om att väva in Överenskommelsen i Fritids- och
Folkhälsoförvaltningens samarbetsuppdrag kring lokalt inflytande. Befintliga nätverk och andra
forum som redan finns utifrån geografisk område eller intresseområden ser vi som den praktiska
basen för att utveckla samverkan inom ramen för Överenskommelsen principer och
samarbetsområden. Det är i de sammanhangen där vi möts och pratar konkret om vad vi vill göra
tillsammans som samverkan och samarbeten börjar och utvecklas.
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Utbildning
Under 2018 genomfördes en utbildning, med Jenny Risfelt kring samverkan mellan den ideella
och offentliga sektorn.
Dialoger
Flera dialoger har genomförts dels kring idéburnas organisering och samverkan sinsemellan och
dels mellan kommunen och idéburna. Ett årligt stormöte har hållits.
Under 2018 genomfördes fyra FRÖ-möten (Forum för relationer i Överenskommelsen) som
syftar till att under informella former, oftast över en lunch, mötas och lära om varandras
verksamhet. Teman under 2018, Psykisk ohälsa (RSMH och FOF), Brygghuset och europeisk
volontärtjänst, Smarta Kartan och RFSL:s utställning ”Så minns vi -finns vi!”
Omvärldsbevakning
Vi har deltagit i SKL:s nätverk kring utveckling av IOP och flera av deras seminarier som syftar
till att lära av varandra och utveckla arbetet med civilsamhället.
Nätverk mellan förvaltningar
Fritids- och folkhälsförvaltningen har bjudit in till nätverk mellan förvaltningarna. Syftet med
nätverket har varit att skapa goda förutsättningar för att samarbetet mellan staden och de
idéburna skall kunna utveckla och fördjupas. Utmaningen är att gemensamt med de idéburna
upprätthålla och utveckla välfärden. Detta genom att utbyta erfarenheter och information mellan
förvaltningarna (Ex vad är på gång, goda exempel), Identifiera behov av stöd som behövs i
processen, identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna och identifiera och
genomföra gemensamma aktiviteter (Ex utbildningar, dialogforum).
De förvaltningar som deltagit är Vård- och äldreförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och
familjeomsorgsförvaltningen, Sociala omsorgsförvaltningen, Grundskoleförvaltningen,
Förskoleförvaltningen och Fritids- och folkhälsoförvaltningen

Modell för att illustrera arbetet med Överenskommelsen
För att beskriva hur strukturen för arbetet med att utveckla arbetet i Överenskommelsen skall ske
har vi tagit fram ”Överenskommelsehuset” som en modell som skall illustrerar detta.
Beskrivning av modellen finns nedan och skall kopplas till bilden på nästa sida.
Taket, grunden och husets ytterväggar är själva Överenskommelsen med dess samverkansområde
och 6 principer som beskriver hur vi skall samarbeta, delvis hur vi skall förhålla oss till varandra.
För att arbetet skall bli långsiktigt och för att det skall bli konkreta samarbeten behöver huset ett
innehåll. Utan innehåll i huset genererar vägar och tak ingen nytta.
På nedersta våningen hittar vi olika samverkansformer. Här finns ett rum för nätverk och råd där
kommunen och idéburna möts kring olika områden. Här finns våra nätverk som bygger på
geografiskt område samt ett antal nätverk och råd i staden som bygger på gemensamma
intresseområden, såsom integration, psykisk ohälsa och så vidare.
På bottenplan finns också ett rum för alla de enskilda dialoger som pågår mellan föreningar och
kommunen och våra FRÖ-möten.
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Nedersta våningen behövs också för att det skall finnas fler våningar och för att man skall
komma vidare till nästa våning.
Det skulle kunna finnas fler rum på nedervåningen. Exempelvis ett rum politiken möter en större
bredd av idéburna.
På våning två beskrivs det Samråd som finns för Överenskommelsen. Husets mittpunkt som är
navet för övriga rum i huset. På våningsplanet finns också de stödfunktioner och arbetssätt och
metoder vi jobbare med inom väggarna för Överenskommelsen.
På översta våningen finns det ett enskilt rum för idéburna där de jobbar för att hitta varandra och
för att samverka kring gemensamma intresseområden gentemot kommunen. Kommunen har
också ett eget rum där vi jobbar med att skapa strukturella och ekonomiska förutsättning för
Överenskommelsen. Där inryms bland annat vårt nätverk mellan förvaltningarna. Dialog med
nämnderna. Då lärandet av varandra är väldigt centralt för att vi skall lyckas med arbetet har även
det skapats ett rum för det. I det ryms bland annat utbildning om varandras verksamhet.
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Sammanställning av de sätt som Idéburna och kommunen har
genomfört för att utveckla och fördjupa samverkan
Det är inte möjligt att dokumentera allt samarbete och samverkan som sker mellan idéburna och
kommunen. Nedan följer exempel som uppgetts av kommunala nämnder/bolag och idéburna.

Nämnder och bolag
-

-

-

Trygghetsvandringar.
Medborgardialoger
Nytt centralt samarbetsavtal mellan AB Bostäder och Hyresrättsföreningen
Områdesdagar (Norrby, Hässleholmen, Trandared, Hulta, Sjöbo och Göta) (AB-bostäder)
AB Bostäder som är en av huvudmännen i Borås Folkhögskola samarbetar kring
”Destination gymnasiet” som hjälper ungdomar för att få godkända betyg.
Mobilt info Center (AB-bostäder, Borås Energi och miljö).
Sommartorsdagarna (AB-bostäder)
Effektiv samordning för trygghet (EST).
Kretsloppsveckan och kretsloppet (AB-bostäder och Borås Energi och miljö).
Drömstadsprojektet tillsammans med Navet (Borås Energi och miljö) Simskola för kvinnor
(AB-bostäder)
Lokala idrottsföreningar i samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund och Borås Stad
arrangerar aktiviteter inom ramen för ”Sport For You” (AB-bostäder).
Luciafirande (AB-bostäder)
En part i trygghetsvandringar (AB bostäder, Tekniska nämnden)
Pinocciocup (AB Bostäder)
Norrbys Nobelfest (AB-bostäder)
Sponsringssamarbeten (AB-bostäder)
Nämnder köper tjänster av idéburna
Fotbollsskola
Samråd i samband med detaljplaner (Samhällsbyggnadsnämnden)
Upplåter lokaler till idéburna (Vård- och äldrenämnden)
Boendelösning och utbildning för ensamkommande (Individ och familjeomsorgsnämnden).
Anlitar brukarrådet för brukarrevision av verksamhet (Individ och familjeomsorgsnämnden).
Dialog och kontaktvägar för att möta behovet bland utsatta EU-medborgare (Individ och
familjeomsorgsnämnden).
Samarbetar löpande med olika föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i
staden samt att höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter.
Exempelvis genom lyfta ämnen i utställningar eller workshops, samverka i syfte att stärka
specifika kulturområden eller att genomföra arrangemang tillsammans, där specifika
målgrupper eftersträvas (Kulturnämnden).
Samarbetet med flera idéburna inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar
nämnden bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och delaktighet
med besökarna (Förskolenämnden).
Samverkan sker med idéburna inom AGAPE kring ungdomar som har fyllt 18 år och som
har fått avslag på sin asylansökan (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter (Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden).
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Vi har deltagit i utbildningsinsatser som arrangerats inom ramen för det övergripande
Överenskommelsearbetet (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden).
Informationsutbyte
Arrangemanget Skördefesten (Kulturnämnden).
Budget- och skuldrådgivarna träffar flera föreningar för att berätta om sin verksamhet och
den rådgivning som invånarna i Borås har möjlighet att få (Miljö- och konsumentnämnden).
Samarbete med en mängd olika ideella föreningar, trädgårdsföreningar, biodlarföreningar,
naturvårdsföreningar med mera inom ramen för LONA-projekt (Lokala naturvårdsinsatser
som är ett samarbete mellan Länsstyrelse och Kommun) och likande arbete. Ex
Konsumentrådgivarna har t.ex. samarbete med kvinnoföreningar på Norrby/Hässleholmen
inför genomförandet av föreläsningstillfällen och annat förebyggande arbete (Miljö- och
konsumentnämnden).
Vid flertalet olika evenemang som äger rum i Borås (Flera nämnder).
Genom framtid tillsammans (Grundskolenämnden).
Deltar i orts råd och områdesnätverk tillsammans med idéburna (Grundskolenämnden).
Insatser av Tjejjouren och Sport For You på Sjöboskolan (Grundskolenämnden).
Samverkan med de idéburna ska genomsyra hela Fritids- och folkhälsoförvaltningens
verksamhet. Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver föreningsdrivna
mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika mötesplatserna, i baden, på våra
anläggningar för att bedriva verksamhet och för att komplettera och förbättra kontaktytan till
medborgarna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk och fyra
ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med syfte att utveckla
närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från Fritids- och folkhälsoförvaltningen deltar i nätverk och andra
sammankomster såväl internt i kommunen som externt med De idéburna och andra
organisationerna för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla arbetet inom
ramen för Överenskommelsen.

Konkreta exempel på insatser från Fritids- och folkhälsonämnden följer nedan
-

-

-

Föreningarna på Boda och Hässleholmen var med och formade visionen för Bodaområdet. I
samband med utvecklingen av området sker det en kontinuerlig dialog om den i framtida
gemensamma verksamheten med de föreningar som är tänkt att verka på eller i området.
Inom ramen för arbetet med bidragsutredningen sker gemensamma utbildningar och träffar
för att arbetet och förhållningsättet i utredningen skall gå enligt Överenskommelsens
principer.
Inom ramen för barnsäkerhet sker två utbildningar, ”Cykla säkert” och Första hjälpen, för
elever i årskurs 5.
I arbetet med ny detaljplan för Norrby sker det en dialog med föreningarna som använder
Kronängsparken som arena för fotboll.
Föreningsdialog med Mariedals IK om utvecklingen av friluftsområdet Kransmossen.
Föreningsdialog med Byttorps IF om utvecklingen av området kring Byttorps IP.
Byttorps IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven öppen
ungdomsverksamhet på området.
Hestra IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven öppen
ungdomsverksamhet på området.
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-

Dialog med Borås Skytteallians om ett nytt skyttecenter i Borås.
Ett nätverk av möjligheter - Sociala föreningar informerar om sin verksamhet för kommunen
och andra offentliga verksamheter.
Administratörsträffar för föreningsanställda i samarbete med SISU.
Dialog med IK Ymer och Borås Skidlöparklubb om utvecklingen av Ymer-området.
Barnsäkerhet – samarbete med NTF och Livräddningssällskapet.
Regelbundna träffar i områdesnätverken där man gemensamt gör insatser som främjar
trygghet och gemenskap i områdena.
Stöd till och kontinuerlig dialog med ortsråden i Fristad, Dalsjöfors, Sandared- och
Viskaforsbygden.
Samordning av områdesnätverken för att utveckla det lokala arbetet.
Kontinuerlig dialog med föreningar på Hässleholmen för samverkan kring utvecklingen på
området till exempel på områdesnätverk och på intresseföreningen.
Utbildningen ”Rusta dig för valet” och flera delar i satsningen för att öka valdeltagandet.
Föreläsningsinsatsen ”Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.
Urban kultur på Hässleholmen – sommar 2018 + att satsningen kommer att fortsätta under
lov.
Samtal om äldres hälsa med studieförbund.
Frågat verksamma föreningarna på Träffpunkt Simonsland om att gemensamt arbeta kring
frågor som berör dem, t ex öppettider på Träffpunkten. Dock inget intresse från berörda.
Öppen ungdomsverksamhet på Kulturföreningen TÅGET och Gustav Adolfs
församlingshem.
Projektet En kommun fri från våld utvecklar det våldspreventiva arbetet tillsammans med
föreningsliv, studieförbund, Fristads folkhögskola och hyresgästföreningen.
Diverse aktiviteter på våra mötesplatser. Till exempel kvinnocafé på Norrbyhuset.
Simskola för kvinnor, främst på Hulta/Hässleholmen, Sjöbo och Norrby.
Områdesnätverken planerar och genomför lokala aktivitetsdagar och andra arrangemang
tillsammans med Idéburna på området.
Lovverksamhet över hela staden planeras och genomförs med Idéburna.

Idéburna organisationer
-

-

Dialog på Träffpunkt Simonsland (Bredareds Golfklubb)
Borås släktforskare arrangerar en stor mässa i Borås under 2019 och får hjälp av Borås TME.
Vi har även inlett ett samarbete med Svenska kyrkan (Caroli), där vi knöt kontakten på ett av
Överenskommelsens möten. Vi har även kontakt med kommunledningen i frågan. I övrigt
har vi som vanligt samarbeten med Borås Stadsarkiv, Borås Museum och Stadsbiblioteket i
Borås. Vi har fått bra respons på önskan om att ställplatser snabbt ska ställas i ordning.
Informationsutbyte med äldreombudsmannen Maria Nilseus. (SKPF avd 283)
Brottsofferjouren arrangerar årligen föreläsningar kring brottsofferstödjande verksamhet och
deltar i nätverk på olika håll. (Brottsofferjouren Borås Sjuhärad)
Deltagit i Arbetslivsförvaltningens möte den 26 feb 2018, "Nätverk för integration".
Deltagande i flera möten i syfte att skapa ett ortsråd i Viskaforsbygden. Detta arbete
fortsätter på olika sätt. En tråd som tagits upp är situationen om folkhälsan för barn och
unga i Viskafors utifrån Välfärdsbokslutet 2016. Den 18 oktober anordnas ett möte för att
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-

diskutera hur barn och unga har det i förhållande till Viskaforsskolans högstadium. (Röda
Korset Viskafors)
Administratörträffar mm. Arrangerat en studiedag för idrottslärarna i grundskolan
tillsammans. (IK Ymer)
Svenska kyrkan vill samverkan och vi är en relativt stora och samverkar på många olika sätt.
Exempel på samverkan: Agape, IOP-avtal. GA ungdomsgård. Flertal nätverk. Kyrkoherde
och ordförande i kyrkorådet är med i samrådet. Vi är en av aktörerna i flera aktiviteter och
arrangemang i staden. Mycket av vårt arbete som kyrka är i samverkan.
Samarbete med övriga pensionärsorganisationer CPR-LPR (SKPF Avd 12)
Deltagit tillsammans med staden, föreningar och nätverk kring IOP. Kontaktat ansvarig
tjänstemän för att bjuda in till IOP-avtal. (Kvinnojouren)
Olika möten med arbetslivsenheten och fritid och folkhälsa. Deltagit i träffar ang.
bidragsutredningen m.m. (Kyrkornas Flyktingrådgivning)
Familjedag, Mukulat, Utbildning hjärt- o lungräddning, medieutbildning tillsammans med
andra finska föreningar och trossamfund. (Borås Finska Förening)
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Sammanställning av befintliga Idéburet offentligt partnerskap
(IOP)
Idéburet offentligt partnerskap är en partnerskapsmodell mellan den idéburna och den offentliga
sektorn. I september 2016 antog kommunfullmäktige reglerna för idéburet offentligt partnerskap
(IOP). Idag finns 14 befintliga IOP:er mellan de idéburna oh staden. Nedan följer en lista över de
som är tecknade hittills.
Urban Views - Uppsökande mot unga som saknar myndighetskontakter. Genom projektet Urban
Views, ge unga Boråsare som idag är arbetslösa och står utanför ”samhällssystemet” utan
myndighetskontakter, chans att få stöd och hjälp.

Arbetslivsnämnden och ABF Sjuhärad
AGAPE - Ensamkommande ges möjlighet att få bo och utvecklas i Borås.
RFSL, Svenska kyrkan, Pingskyrkan EFS, Rädda Barnen, Röda Korset, Elfsborgs IF, Reefuges
Welcome och Individ och familjeomsorgsnämnden.
Utveckling av parasporten - Ge fler möjlighet att delta utifrån var och ens möjligheter i
Sjuhäradshallen.
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU och Arbetslivsnämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden tillsammans.
Verksamhet för sverigefinländska åldringar
Allaktivitetshuset för finlandssvenskar (Finska föreningen) och Vård och Äldrenämnden.
Utbildning av stadsdelsvärdar
Borås Folkhögskola och Arbetslivsnämnden.
”Hitta Ut” – Tillhandahåller kontroller och kartor till medborgare och turister i stora delar av
Borås.
Hestra IF och Fritids- och folkhälsonämnden.
Älskade barn – Föräldrastödsprogram för nyanlända
Studiefrämjandet och Fritids- och folkhälsonämnden.
Boråsklassikern – Drift och utveckling av Borås klassikern (Kretsloppet, Linnémarchen,
Klassikerskidan, Viaredssjön runt, Borås Open Water)
Korpen och Fritids- och folkhälsonämnden
Jobb tillsammans – Ungdomar i eller på väg in i utanförskap får praktik och arbete hos
Elfsborgs sponsorer
IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden i samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
Framtid tillsammans - Syftet är att få in fler ungdomar som befinner sig i eller på äg in i
utanförskap i olika aktiviteter för att på så sätt skapa en meningsfull tillvaro för dem. För
samverkande föreningarna kan detta på sikt betyda fler medlemmar.
IF Elfsborg och Arbetslivsnämnden samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden.
”Sports for you” – Skapar möten mellan barn och idrott och gör det möjligt för dem att bli
föreningsaktiva.
Västra Götalands Idrottsförbund/SISU, Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden.
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Guldkanten - Drift och utvecklig av restaurang och aktiviteter för äldre på trygghetsboendena
spinnaren och Trappen.
Guldkanten restaurang och catering, Vård och Äldrenämnden och Arbetslivsnämnden.
SPIRA – Stöder invandrare med behov av mycket stöd med språkträning och jobbsökande.
Studieförbundet vuxenskolan och Arbetslivsnämnden.
VIP - Våldspreventiva studiecirklar riktade till personer med kognitiv funktionsnedsättning inom
Sociala omsorgsförvaltningen.
Studieförbundet vuxenskolan och Sociala omsorgsnämnden
Norrby för Norrby – Ska bidra till en bättre integration för främst kvinnor med en socialt utsatt
livssituation på stadelen Norrby.
Norrby IF och Arbetslivsförvaltningen
Öppen ungdomsverksamhet – Öppen ungdomsverksamhet i Gustav Adolfs församlingshem i
centrala Borås.
Svenska kyrkan och Fritids. och folkhälsonämnden
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Exempel på vad samarbete och samverkan bidragit till
boråsarna
Nedan följer saker som nämnder/bolag och idéburna i uppföljningen uppger att deras
samarbete/samverkan bidrar till för Boråsarna. Dessa exempel och också varit underlag till den
plan som skapat för Överenskommelsen 2019-2022, då det indikerar inom vilka områden som
det hittills funnits intresse att samarbeta och samverka kring.

Nämnder och bolag
-

Utbildning för ungdomarna i AGAPE
63st elever har fått 66 timmars coaching inom ”Destination gymnasiet”.
Sysselsättning och arrangemang för barn och unga.
Mötesplatser för Boråsarna
Servering av mat till äldre på boende och andra Boråsare.
Direktupphandling med Folkuniversitetet gav ett ökat utbud av aktiviteter på en av Social
omsorgsnämndens träffpunkter. Locka fler till träffpunkten och bryta isoleringen
Direktupphandling med Folkuniversitetet gav ett ökat utbud av aktiviteter på en av Sociala
omsorgsnämndens träffpunkter. Locka fler till träffpunkten och bryta isoleringen.
Boendelösning och utbildning ör ensamkommande barn.
Mötesplats för människor med beroendeproblematik.
55 kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.
Kulturområden i staden har stärkts.
Samarbetet lyfter kvalitén och utbudet i stadens kulturliv.
Samarbetet med idéburna inom öppna förskolorna och Familjecentralerna har många
besökare hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk genom att få lära känna föreningarna.
Ett mer varierat utbud av aktiviteter och engagemang.
På lång sikt skapas goda relationer mellan Borås Stad och civilsamhället.
På kort sikt åstadkoms kontinuerligt aktiviteter, både ur ett områdesperspektiv men även
riktade insatser vid särskilda tidpunkter, såsom lovverksamhetenEn bredd av aktiviteter- samt att vi når en bredare målgrupp. Vår ambition är att det skapar
en ökad vi-känsla, trygghet, glädje, kunskap och delaktighet.
Öka säkerheten och upplevelsen av tryggheten inom ramen för Säker och Trygg kommun.

Idéburna organisationer
-

-

Med överenskommelsen har de idéburnas roll blivit tydligare i samverkan. Med
gemensamma krafter och resurser kan vi verka och skapa tillsammans vilket är positivt för
boråsarna.
Vi satsar mycket på utbildning, men fokus på vår verksamhet är att de som besöker något av
våra arrangemang ska trivas tillsammans och ha en meningsfull fritid.
Kompetensutvecklat personal i brottsofferfrågor. Ett väl fungerande nätverk för stöd till
brottsoffer.
Idrotts och rekryteringsaktiviteter på tre områden i Borås, Parasport i Sjuhäradshallen för
målgruppen
I Vi tillsammans och Framtid tillsammans har ca 100–130 ungdomar fått sysselsättning i
form av arbete eller studier efter praktik
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-

En tydlig verksamhet genom exempelvis IOP för Spira som bidrar till ökad
samhällsinformation och förbättrat språk för målgruppen med goda resultat i
uppföljningarna.
Vi utvecklar vårt friluftsområde gemensamt vilket förhoppningsvis gör att boråsarna får ett
ännu finare område att vistas i. (IK Ymer)
Att dessa ensamkommande ungdomar fått ett boende och en kontinuitet i skolarbetet och
omges av trygga vuxna som hjälper dem i vardagen, med skolarbetet, med aktiviteter, bryr sig
om dem och därmed främjar deras hälsa och förhindrar att de dras in i olika
gängkonstellationer och kriminalitet. På lång sikt kommer detta också att leda till
välfungerande medborgare i vårt samhälle.
En samsyn med förvaltningarna som kommer att förbättra för flyktingar som kommer hit.
Speciellt på lång sikt.
Vi har lyckats öka kännedomen om Boråsklassikern, och är på god väg att alla
motionsintresserade ser Boråsklassikern som sin egen personliga utmaning under
kalenderåret, genom att klara av minst 4 av 5 arrangemang i klassikern. Vi har utvecklat
klassikern till att nu vara en klassiker anpassad för alla, genom att det nu finns tre olika
klassikerdelar
Social samvaro
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Hinder och svårigheter i arbetet med att utveckla och fördjupa
samverkan
Att samarbeta och samverka är inte alltid lätt och för att veta hur vi kan utveckla och fördjupa vår
samarbete framöver så ställdes frågan kring de hinder och svårigheter som upplevts hittills.

Nämnder och bolag
-

-

-

-

Matcha verksamheternas (Idéburna och kommunala) behov
Svårt att hitta rätt person i de olika föreningarna.
Att få till konstruktiva möten och långsiktiga relationer.
Mötet med ideella resurser innebär mer arbete kvällar och helger.
Att samverka och hitta samverkan tar tid.
Ekonomiska förutsättningar för att samverka med föreningslivet, då föreningslivet till stor
del bygger på ideella krafter. Kan bidra med ideella insatser och mervärden med detta
betyder oftast att kommunen måste ansvara för hela finansieringen för den verksamhet som
skall ingå.
Hitta resurser för att betala idéburna som vill utveckla verksamheten enbart genom
ekonomisk ersättning.
De idéburna skall vara ett komplement till och inte ersättning för Vård och
äldreförvaltningens verksamhet och ibland är ansvarsgränsen svår att bedöma.
Upplevelsen är ibland att de idéburna har för små resurser både kunskapsmässigt och
personellt för att hantera vår målgrupp på sociala omsorgsförvaltningen.
Lagstyrda/reglerade ansvarsområden och verksamheter i kommunen kan inte läggas på
idéburna.
Föreningar kan se kommunen som konkurrenter.
De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta de idéburna inom kulturområdet, är
ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för stadens kulturliv. Med
förändringar kommer också nya utmaningar för föreningslivet, vilket gör att regelverket för
kulturstöd kan komma att behöva justeras något för att bättre möta dagens behov hos
föreningarna.
Ekonomin då föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter.
En del föreningar har svårt att få medlemmar att engagera sig, det är lätt att slita ut de som
redan är aktiva.
Samverkan med studieförbund kan försvåras av de inte vet från ett år till ett annat vilka
ekonomiska resurser de har då stor del av ekonomin är i projektform.
Politisk obundenhet har varit svårt för vissa samverkansparter att förstå.
Att idéburna i sin tur ibland har svårt att organisera sig tillsammans.
I Borås, som i många andra kommuner, finns många idéburna organisationer. Alla dessa
organisationer är förvisso en styrka men det gör också svårt att hävda gemensamma
intressen och samlas kring en genomtänkt idé om vad samverkan ska leda till. Läxhjälpen
som erbjuds av många föreningar är ett exempel för detta, eftersom innebörden i begreppet
läxhjälp varierar från förening till förening, från läxläsning till lekstund, bönestund eller
socialt umgänge.
Skolan är en professionell arena som regleras av lagar och föreskrifter och där det finns
tydliga resultatkrav för både elever och personal. Att få en kontinuitet i samverkan med De
idéburna samt att få ut den effekt som förväntas av deras insatser i den lagstadgade
skolvardagen kan bli en utmaning. Aktörer från det idéburna saknar ibland den kompetens
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-

som krävs för att kunna utföra ett kvalitativt arbete inom skolan. Vidare kan dessa personer
ha svårt att engagera sig efter ett skolschema, då de själva kanske har ett arbete att sköta.
Den samlade bilden av dialogerna i nätverksmötena för Överenskommelsen är att det har
varit svårt att engagera personer att delta i olika samverkansprocesser. Detta gäller såväl
bland de idéburna organisationerna som hos skolpersonalen. Någon måste ständigt blåsa liv i
glöden och det ”någon” är svårt att hitta inom skolan eller De idéburna.
Representanter från olika organisationer och från förvaltningen påtalat är att processer som
bedrivs på central nivå kan vara svåra att förankra på skolnivå. Det gäller att få de insatser
som diskuteras och planeras på nätverksmötena eller stormötena att sippra ner till
medlemmar och lärare.

Idéburna organisationer
-

-

Ekonomiska hinder.
Vi kan alltid göra mer men inte säkert att staden har de ekonomiska möjligheterna att bidra
Vi har en bra samverkan med Borås stad
Vi får en svårare och svårare problembild att ta hand om
Skolans vardag hänger ihop med övriga samhället, tex. familjer, boendesituation, socialtjänst,
föreningsaktiviteter, men också skolans ledning och pedagogisk kompetens.
Det som kan skapa viss osäkerhet är vem i staden man skall vända sig till. Därför vill vi att
allt går genom Fritids- och Folkhälsoförvaltningen.
Att de olika förvaltningarna inte alltid samarbetar t.ex. när det har gällt att få fram boenden.
När ungdomarna fått Tillfälligt Uppehållstillstånd (TUT) uppstår en onödig byråkrati för
ungdomen att få sitt försörjningsstöd.
Att tidsmässigt hinna med att vara delaktig i samverkan och utveckla den.
Kunskapen brister. Samverkan kan prioriteras bort pga tidsbrist. Vi behöver tid för att bygga
förtroenden.
Svårigheter med att hitta rätt tjänsteman men har blivit lättare när en tjänsteman håller i
kontakten.
Bristen på tillräckligt med ekonomiska resurser, vilket begränsar möjligheterna till vad vi vill
åstadkomma fortsättningsvis.
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Områden vi vill samverka kring
Svaren från frågan vad man vill samarbeta kring har varit ett av de underlag som legat till grund
för planen för Överenskommelsen som det övergripande Samrådet sedan beslutar om i januari
2019.
Syftet med planen är:


Att ange riktning och arbetssätt för att arbetet med Överenskommelsen ska bli långsiktigt.



Att visa på de områden där fler idéburna organisationer och delar i kommunen har
gemensamma intressen för att utveckla välfärden i Borås (Se planen i separat bilaga).

Nedan följer en lista över områden som staden och idéburna uppgett i uppföljningen att de vill
samverka kring.

Nämnder och bolag
-

-

Samarbete kring aktiviteter (Aktivitetsansvaret för 16–19-åringar som inte deltar i utbildning
eller annan aktivitet) (Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnde)
Medskapande aktiviteter (AB-bostäder).
Få in fler unga i arbete i fastighetsbranschen (praktikplatser, sommarjobbare, lärlingar eller
PRAO-elever och traineer) (AB-Bostäder).
Mötesplatser för unga (AB-Bostäder).
Rekrytera gode män och förvaltare (Överförmyndarnämnden)
Sysselsättning till människor som inte har rätt till daglig verksamhet, men ändå står utanför
ordinarie arbetsmarknad. (Sociala omsorgsnämnden)
Om ett aktivitetshus med psykisk ohälsa blir aktuellt bör en dialog med idéburna föras
(Sociala omsorgsnämnden).
Uppdragstagare för insatser såsom kontaktfamilj och familjehem (Individ och
familjeomsorgsnämnde)
Delar i missbruksvård (Individ och familjeomsorgsnämnde)
Brukarrevisioner och andra former av uppföljning och inflytande över
Verksamhet (Individ och familjeomsorgsnämnde)
Kultur för unga där musik som är en kulturform som intresserar och engagerar många
(Kulturnämnden).
Där är behovet av scener stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom
denna genre gynnas av ett ökat samarbete mellan de idéburna och staden (Kulturnämnden).
Inom området social innovation/social sammanhållning inom Kulturnämndens olika
verksamheter.
För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora möjligheter till
samverkan framöver (Kulturnämnden).
Nya inkluderande arbetssätt och att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av
samhället, men även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska
principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och kultur i Borås
Stad (Kulturnämnden).
Budget- och skuldrådgivningen (Miljö och konsumentnämnden).
Miljöstrategiska avdelningen vill samarbete kring sitt verksamhetsområde så som
naturvårdsinsatser med mera (Miljö och konsumentnämnden).
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Inför jubileumsåret 2021 (BoråsBorås TME AB).
Fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället, utifrån befintligt arbete inom
våra verksamheter, det politiska samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och
Överenskommelsen (Fritids- och folkhälsonämnden).
Fortsatt områdesutveckling i våra prioriterade områden (Sjöbo, Norrby och Hässleholmen)
Hur kan områdesnätverken utvecklas till att innefatta fler föreningar till exempel (Fritidsoch folkhälsonämnden)?
Kan föräldraskapsstöd drivas med hjälp av föreningar (Fritids- och folkhälsonämnden).?
Kan föreningarna ”driva” caféet på Träffpunkt Simonsland genom att teckna ett IOP med
kommunen? Som det är nu så stänger caféet 17.00 när personalen går hem (Fritids- och
folkhälsonämnden).
Ny mötesplats på Bodavallen (Fritids- och folkhälsonämnden).
Troligen tryggare områden (Fritids- och folkhälsonämnden).
Fortsätta och fördjupa arbetet avseende ”Äldres hälsa” (Fritids- och folkhälsonämnden).
Förstärka Mötesplatsernas roll i samverkan med lokalområdet (Fritids- och
folkhälsonämnden).
Utveckla den öppna ungdomsverksamheten ytterligare tillsammans med Idéburna
organisationer (Fritids- och folkhälsonämnden).
Läxhjälp och lässtöd (Grundskolenämnden).
Värdegrundsdagar med syfte att motverka våldsbejakande extremism och stereotypa
könsmönster (Grundskolenämnden).
Friluftsdagar där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter (Grundskolenämnden).
En hälsosam och varierad fritid för barn i ålder 10-12 år. Dessa barn har ofta slutat på
fritidshem efter åk 3 och finns ofta inte heller med i målgruppen för
fritidsgårdsverksamheten (Grundskolenämnden).

Idéburna organisationer
-

-

Ungdomar och äldre (Bredareds golfklubb)
Skapa fler nyktra och drogfria mötesplatser. (IOGT-NTO)
Gemensamma utbildningar inom marknadsföring etc. är alltid välkomna. (Borås
Släktforskare)
Äldrevård och äldreboende (SKPF Avd 283)
Vi ser en samverkan mellan folkhälsa, gemenskap och social sammanhållning.
(Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad)
Idrotten bör finnas med i alla områden (Västra Götalands Idrottsförbund)
Vi arbetar tillsammans med Borås Stad inom i stort sett alla områden ovan och vill
vidareutveckla detta med nya projekt såsom Idrott Tillsammans där vi informerar
skolungdomar om vikten av att äta, sova och träna rätt för att klara studier, arbete etc. (IF
Elfsborg)
Bostadsbyggande! Folkhälsa för barn, unga och äldre. Viktigt att skapa mötesplatser över
generationsgränserna! (Viskafors Röda Korskrets)
Inom alla fem områden! Som studieförbund verkar vi med demokrati som grund, med
integration i vår värdegrund och folkhälsa, integration och social
sammanhållning/gemenskap som en följd av det. (SV Sjuhärad)
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Fortsätta att utveckla vårt friluftsområde. Tillsammans skapa förutsättningar till att fler
människor i olika åldrar får en meningsfull och hälsosam fritid. (IK Ymer)
Vi skulle önska att även våra asylsökande ungdomar ska kunna få sommarjobb och
arbetslivserfarenhet precis som alla andra ungdomar. Viktig fråga för alla ensamkommande
ungdomar, som med Migrationsverkets hjälp fått födelseåret 1999, är att kunna söka och om
de har behöriga få börja på ordinarie gymnasieprogram och inte bli hänvisade till Komvux.
För de ungdomar som efter 3–4 år i språkintroduktionsprogram, inte nått behörighet för
studier på gymnasienivå bör tas fram ett program där ungdomen får kombinera arbete och
studier framförallt i svenska. Lämpligen inriktas då arbetsträning till de yrken där det idag
råder resursbrist inom kommunen. (Rädda Barnen)
Kvinnojouren Borås ser flera möjligheter till samverkansavtal utifrån organisationens
uppdrag i det våldsförebyggande arbetet. (Kvinnojouren)
Bra för oss att få träffa de andra sociala föreningarna, vilket är på gång. Det ger ett
kontaktnät som kommer att vara bra för Boråsarna. (Kyrkornas Flyktingrådgivning)
Vi försöker integrera ungdomar från olika länder i vårt scout- och tonårsarbete. Det är inte
så lätt. Kanske att vi kunde samarbeta kring det. (Bodakyrkan ungdom)
Hjälpmedel för rörelsehindrade att nyttja våra lokaler (Borås Finska Förening)
Brottsoffer är idag en bortglömd grupp i vårt samhälle. Som endast får stöd via ideell
verksamhet. (Brottsofferjouren Borås/Sjuhärad)
Integrationen måste förbättras, så att gemenskap och trygghet kan skapas i vårt förändrade
samhälle. Vore också mer trevligt om politiker kom mer överens med varandra om för
samhället viktiga frågor! Det måste fungera med en bra skola för alla,
boendemöjligheter/mer bostadsbyggande i Viskaforsbygden samt välfärd åt medborgarna i
olika åldrar. Viskafors behöver ett aktivitetshus, med simhall, föreningslokaler och
möjligheter till goda möten över generationsgränserna (Viskafors Röda Korskrets)
Vi är öppna för mer samarbete men vi behöver mer resurser för detta och över tid. (IF
Elfsborg)
En posterutställning där man lyfter goda exempel från den egna föreningen vore bra. T ex
angående medlemsvärvning. (Borås Släktforskare)
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Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa
förutsättningar för samverkan?
Nämnder och bolag
-

-

-

-

Kontinuerligt nätverksarbete
GRF ser gärna till ett fortsatt stöd från det centrala Överenskommelsearbetet i samband med
genomförande av stormöten och dialogmöten med De idéburna och andra förvaltningarna.
Syftet med dessa möten kan vara att utbyta erfarenheter, sprida kunskaper om varandras
verksamheter, förankra pågående insatser, sprida goda exempel, identifiera fortsatta behov av
stöd i samverkansprocesser, identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna,
planera och följa upp gemensamma aktiviteter och genomföra utbildningar.
Utbildning och information till politiker, tjänstepersoner och idéburna.
Föra övergripande samtal
Skapa förutsättningar för att sprida idéer för samverkan
Stödja i där föreningarna ser kommunen som konkurrenter.
Centrala och övergripande samtal.
Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor som rör
samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge tillfällen för möten kring
centrala frågor inför framtida utmaningar.
Mer konkreta frågor att föra samtal kring. Det är inte självklart att mer nätverkande ger
resultat för mer samverkan.
Vid lagreglerade insatser så är det bättre med upphandling.
Många föreningar är intresserade av att skriva IOP, därför vore det bra med utbildning/ökad
kunskap hos både tjänstemän och hos De idéburna om vart gränserna går mellan IOP och
upphandling och hur man skriver en IOP.
Fortsatta FRÖ-möten för att lyfta goda exempel och inspirera till samverkan. Samverkan
finns och fungerar bra idag men det vore bra om vi kunde skriva ner en överenskommelse
som håller över tid.

Idéburna organisationer
-

-

-

Stötta och marknadsföra projekt som startas.
Det viktigaste för vår del är att vi får tillfällen att träffa och knyta nya kontakter och kunna ta
del av varandras erfarenheter.
Att skapa ett IOP med oss som Brottsofferjour. Så att vi kan utveckla vår verksamhet och
stödja kommunens brottsoffer.
Lyhördhet för synpunkter som till exempel kommer fram i ett Ortsråd. Viskaforsskolans
ledning måste tydliggöra för omgivande samhälle den värdegrund som elever, föräldrar och
all personal omfattar.
Tycker att stödet redan finns. Det som möjligen behövs är den politiska viljan och de
ekonomiska medlen att exempelvis utöka antalet IOP. (Inom Spira har vi utökat samverkan
med Borås stad genom att inkludera företrädare för Vuxenutbildningens sfi-verksamhet i vår
styrgrupp - det är ett exempel på en god samverkan där vi är överens mellan både staden och
oss som ideell aktör.)
En specifik kontaktperson som man kan vända sig till, som har tid att återkoppla och som
lyssnar och kan ge råd.
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Utbildning. Kunskapsspridning.
Fortsatt stöd för föreningar till behörig tjänsteman som ansvarar för IOP inom varje
förvaltning. Fortsätta med att visa goda exempel av IOP.
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Datum

Instans

2018-10-16

Individ och familjeomsorgsnämnden
Dnr IFON 2018-00184 1.2.3.25

Hans Abrahamson
Handläggare

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Individ och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående
uppföljning av överenskommelsen till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås och ger nämnden i uppdrag att redovisa sitt arbete
med de idéburna organisationerna. Nämnden har sammanställt ett svar utifrån
de frågor som ställts i uppföljningen. Frågorna berör på vilket sätt samverkan
sker, vad de inneburit för medborgarna samt hinder och fortsatta
utvecklingsmöjligheter.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen och ger nämnder och
bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med de idéburna organisationerna. Syftet
med uppföljningen är att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet
och samverkan med idéburna organisationer. Fritids- och folkhälsonämnden
ställer därför några frågor kring vad nämnden har gjort och hur nämnden
tänker framåt inom området. Svaret på frågorna kommer att lämnas till
Kommunstyrelsen och även lyftas på det årliga stormötet för
Överenskommelsen i november.
Nedan återges nämndens svar på dessa frågor:
1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Individ- och familjeomsorgsnämnden har tecknat en överenskommelse
med föreningen Agape kring boendelösning för ensamkommande
asylsökande unga över 18 år. Agape är i sig en sammanslutning och
samverkan mellan en rad föreningar.
Nämnden upplåter lokaler på Badhusgatan till LP-verksamheten.
Lokalerna används nattetid till akutboendeplatser och dagtid används
lokalerna för LP-kontakten som vänder sig till personer med
beroendeproblem. En dialog har även pågått under 2018 med LP-

Individ och familjeomsorgsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Österlånggatan 74

boras.se

ifo@boras.se

033-35 70 00 vxl
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verksamheten om samverkan eller överenskommelse kring driften av
akutboendeplatserna i huset. För närvarande har bestämts att detta inte
är en framkomlig väg utan att akutplatserna ska bedrivas i kommunal
egenregi.
IFO Vuxen kommer att göra en brukarrevision på stödboendet
Klintesväng som kommer att utföras av Brukarrådet i Missbrukarfrågor
Västra Götaland. Brukarrådet är en förening som är en organisatorisk
plattform för ideella organisationer som arbetar med missbruksfrågor.
Brukarrevision är en brukarstyrd utvärdering där brukare och dess
anhöriga granskar verksamheten och på så sätt får inflytande över
utvecklingen av verksamhetens innehåll.
Borås Stad har sedan slutet av 2013 ett samarbete med idéburen sektor;
med kyrkliga samfund och ideella organisationer kring utsatta EUmedborgare. Sedan januari 2017 i den nya organisationen ansvarar
Individ- och familjeomsorgen för målgruppen utsatta EU-medborgare.
Samarbetet innebär dialog och kontaktvägar för att möta målgruppens
behov.
2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Överenskommelsen med Agape har lett till en god fortsatt
boendelösning för ensamkommande asylsökande. Partnerskapet har
medfört att dessa unga har kunnat stanna kvar i Borås stad och fortsätta
sin skolgång i avvaktan på beslut rörande uppehållstillstånd.
Dagverksamheten på Badhusgatan har lett till att det funnits ytterligare
ett alternativ till mötesplats och aktivitet för människor med
beroendeproblematik.
IFO Vuxen har tidigare genomfört brukarrevisioner med stöd av
Brukarrådet som bidragit till ett mycket bra underlag för fortsatt
utveckling och även varit en grund för brukarinflytande.
3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
En svårighet till fortsatta partnerskap och IOP är de idéburna
organisationernas möjlighet att finansiera delar av en verksamhet eller
bidra ekonomiskt i överenskommelsen. Ofta kan föreningarna bidra
med engagemang, kontakter och ideella insatser men vanligtvis inte
ekonomiskt. Detta innebär ofta att kommunen behöver ansvara för hela
finansieringen av den verksamhet som ska ingå i partnerskapet.
Föreningen bidrar givetvis med mervärden i form av frivilliginsatser
men arrangemanget gränsar ofta mot en form av köp av verksamhet.
Ett hinder som är kopplat till det föregående är att en stor del av
Individ- och familjeomsorgens verksamhet är lagreglerad och
myndighetsbedömd. Detta ställer krav på uppföljning, dokumentation,
tillståndsansökningar med mera vilket kan göra att verksamhetsformen
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snarast behöver genomföras via en upphandling av verksamhet.
4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Ett område som varit aktuellt är ensamkommande men prognoserna för
närvarande pekar på ett minskat behov framöver.
Ett annat område som däremot kan bli aktuellt är nämndens behov av
uppdragstagare för insatser såsom kontaktfamilj och familjehem. Här
kan det finnas utrymme och möjlighet till ett utökat samarbete för att
kunna rekrytera uppdragstagare framöver.
Brukarrevisioner och andra former av uppföljning och inflytande över
verksamhet är något som det finns ett fortsatt behov av. Vi kan även se
möjliga områden inom missbruksvård där det kan finnas värde av dialog
och eventuellt samarbete.
5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Det är viktigt att det förs centrala och övergripande samtal kring
samverkan mellan Borås Stad i sin helhet och med de idéburna
organisationerna. På detta sätt kan det öppna möjlighet och inspiration
till samverkan och partnerskap på nämnds- och bolagsnivå.
Beslutsunderlag
1. Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
2. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Samverkan
Ärendet har 2018-10-04 samverkats med de fackliga organisationerna.
Beslutet expedieras till
Fritids- och folkhälsoförvaltningen, dnr FOFN 2018-00148.
FF.diarium@boras.se

Mats Tolfsson
Ordförande
Anna-Lena Sellergren
Förvaltningschef
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Individ- och familjeomsorgsnämnden
§ 142

Dnr IFON 2018-00184 1.2.3.25

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Individ- och familjeomsorgsnämndens beslut
Individ- och familjeomsorgsnämnden beslutar att översända nedanstående
uppföljning av överenskommelsen till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning av ärendet
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås och ger nämnden i uppdrag att redovisa sitt arbete
med de idéburna organisationerna. Nämnden har sammanställt ett svar utifrån
de frågor som ställts i uppföljningen. Frågorna berör på vilket sätt samverkan
sker, vad de inneburit för medborgarna samt hinder och fortsatta
utvecklingsmöjligheter.
Beslutsunderlag
1. Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
2. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sociala omsorgsnämndens svar på
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?
Sociala omsorgsnämnden har:
förlängt den IOP som vi har med Studieförbundet Vuxenskolan sedan 2016
deltagit i nätverket för förvaltningarna kring överenskommelsen
har haft dialog med två föreningar som ej har resulterat i någon överenskommelse
Ansvarar för Lokala Funktionshinderrådet
har gjort en direktupphandling från Folkuniversitetet 2017
har kontakt med Svenska kyrkans diakoni med syfte att informera om varandras verksamheter
anordnat en medborgardialog där en av frågeställningarna var vilken roll föreningarna skulle kunna ha
i ett eventuellt aktivitetshus.

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Den IOP som Vuxenskolan och SON har avtalat om syftade till att nå ut med VIP-utbildningarna
till personer som idag inte nödvändigtvis befann sig inom Sociala omsorgsförvaltningen. Att
Vuxenskolan nu erbjuder denna utbildning borde på kort sikt resultera i att fler boråsare får
vetskapen om VIP-utbildningen. På lång sikt hoppas vi att det leder till att fler personer får stärkt
självkänsla vilket slutligen leder till minskade övergrepp.
Nätverk överenskommelsen hålls i av Fritid och folkhälsoförvaltningen och syftar till att sprida
kunskap och vara ett forum för diskussion om frågor och problem som kan uppstå i arbetet med
överenskommelsen. Det är representanter från de olika förvaltningarna som utgör nätverket.
Idag är det svårt att säga hur nätverket kommer boråsarna till gagn, både på lång och kort sikt.
Funktionshinderrådet är tänkt att fungera så att de föreningar som representerar Sociala
omsorgsnämndens målgrupp ska få utrymme att påverka de beslut som förvaltningen tar. På
kort sikt ska rådet direkt kunna påverka enskilda beslut, och på lång sikt förväntas detta öka
målgruppens inflytande i hur Sociala omsorgsnämnden driver sin verksamhet.
Direktupphandlingen med Folkuniversitetet gav på kort sikt ökat utbud av aktiviteter på en av
våra träffpunkter. På lång sikt var förhoppningarna att fler personer skulle lockas till träffpunkten
och där med bryta den sociala isoleringen.
Under medborgardialogen har boråsarna fått möjlighet att vara delaktiga redan i
planeringsstadiet av ett aktivitetshus.

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?

De allra största delarna av Sociala omsorgsnämndens verksamhet är lagstyrt och grunden till det
som utförs finns i ett myndighetsbeslut. Det finns alltså en skyldighet att utföra det som är
beslutat. Detta gör att det är få områden där SON:s verksamhet kan läggas på ideella föreningar.
Ibland upplever SOF att de idéburna organisationerna har för små resurser, både
kunskapsmässigt och personella för att hantera vår målgrupp.

Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren? (Utgå från utmaningar i er
egen verksamhet)
De målgrupper som inte har rätt till daglig verksamhet men ändå står utanför ordinarie
arbetsmarknad behöver sysselsättning. Om ett aktivitetshus för personer med psykisk ohälsa blir
verklighet så bör en dialog med de idéburna organisationerna föras.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka?
Intresseföreningarna för målgruppen har inte sökt samarbete i stor utsträckning. På SOF ser man
tecken på att det finns en osäkerhet om vad en IOP är, detta gäller både förvaltning och föreningar.
Där kanske man kunde tydliggöra, var går gränserna för vad som är en upphandling, IOP eller en
överenskommelse.
På medborgardialogen framkom att flera föreningar ser kommunen som konkurrenter. Detta skulle
centrala överenskommelsearbetet kunna arbeta vidare med.

Andra synpunkter?
Sociala omsorgsförvaltningen upplever att de har goda relationer med intresseorganisationer
och att det ibland läggs för mycket tid på att just samverka och nätverka. Utifrån de
begränsningar som ovan beskrivits så tror vi inte att mer samverkan och nätverk alltid är svaret
på frågan.
Här ser SOF att det istället för ett allmänt nätverkande, så skulle det fungera bättre om man
hade tydliga frågeställningar att samverka runt där berörda parter möts.
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Kulturnämnden
Dnr KUN 2018-00125 3.7.1.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De
idéburna organisationerna
Kulturnämndens beslut
Kulturnämnden översänder svar på ställda frågor avseende uppföljning av
Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna till Fritids- och
folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna.
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Till exempel: Dialoger med enskilda eller flera föreningar kring något
område? Tecknat någon IOP (Idéburet offentligt partnerskap) eller
andra samverkansavtal med De idéburna organisationerna? Deltagit i
intresseråd och nätverk med De idéburna organisationerna? Deltagit i
intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter? Utbildningsinsatser
tillsammans med De idéburna? Arrangerat eller genomfört någon
aktivitet eller verksamhet tillsammans? Deltagit i nätverket mellan
förvaltningarna kring Överenskommelsen? Annat?
Kulturförvaltningens olika verksamheter samarbetar löpande med olika
föreningar och organisationer för att stärka olika kulturfält i staden samt att
höja kvalitén och medborgarnas delaktighet i stadens kulturverksamheter. Det
kan handla om att tillsammans lyfta specifika ämnen i utställningar eller
workshops, samverka i syfte att stärka specifika kulturområden eller att
genomföra arrangemang tillsammans, där specifika målgrupper eftersträvas.
Kulturförvaltningen medverkar i de nätverk som Borås Stad organiserar som till
exempel områdesnätverk och ortsråd och där de idéburna organisationerna
deltar.
Varje år arrangeras dialogcafé med stadens kulturföreningar för att dela
information och skapa dialog. I år var temat Borås 400 år och på vilket sätt
föreningarna kan bidra till firandet. Ett exempel på samverkan är ett nyligen
upprättat avtal mellan Föreningen Hemgården, Äldreomsorgen och

Kulturnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kulturkontoret, P A Halls
Terrass 2

boras.se

kultur@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Kulturförvaltningen där föreningen på kommunens uppdrag ska arrangera 52
kulturaktiviteter under hösten för personer med demenssjukdomar.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Syftet med samverkan är att tillsammans stärka kulturområdet i staden, vilket
gynnar den enskilda boråsaren, men också lyfter kvalitén och utbudet i stadens
kulturliv. Ett starkt kulturliv som engagerar många och som är tillgängligt för
stadens alla invånare stärker också de gemensamma samverkansområdena som
är centrala för Överenskommelsen.
Vilka är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
De framtida utmaningarna, framförallt för att stötta De idéburna inom
kulturområdet, är ekonomiska utmaningar och förändrade förutsättningar för
stadens kulturliv. Med förändringar kommer också nya utmaningar för
föreningslivet, vilket gör att regelverket för kulturstöd kan komma att behöva
justeras något för att bättre möta dagens behov hos föreningarna.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Utgå från utmaningar i er egen verksamhet. Tänk på att det handlar om
områden som vi skulle kunna arbeta gemensamt med och som bidrar till
gemensamma samhällsnyttan. De övergripande samverkansområdena
inom välfärden är demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och
social sammanhållning.
Områden där vidare dialog med De idéburna organisationerna är gynnande för
stadens kulturliv är till exempel inom kultur för unga där musik som är en
kulturform som intresserar och engagerar många. Där är behovet av scener
stort och förutsättningarna för fler att kunna uttrycka sig inom denna genre
gynnas av ett ökat samarbete mellan De idéburna och staden.
Inom området social innovation/social sammanhållning har Kulturförvaltningen ambitioner att samarbeta med enskilda inom Kulturnämndens
olika verksamheter.
För stadens sociala sammanhållning, folkhälsa och integration finns stora
möjligheter till samverkan framöver. Dels för att nå nya inkluderande arbetssätt
och att samarbeta för att nå fler målgrupper från alla delar av samhället, men
även för att öka kunskaperna om folkhälsa och att stärka demokratiska
principer genom debatt, dialog och allas rätt att uttrycka sig genom konst och
kultur i Borås Stad.
Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er samverkan?
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Det övergripande arbetet med Överenskommelsen kan stärka fokus på frågor
som rör samarbeten mellan det offentliga och ideella kulturlivet samt ge
tillfällen för möten kring centrala frågor inför framtida utmaningar.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås, De idéburna organisationerna
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden, ff.diarium@boras.se,
dnr FOFN 2018-00148

Sara Andersson
Ordförande
Eva-Lotta Franzén
Förvaltningschef

Överenskommelsen i Borås
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom föreningar,
studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt
samarbete.
Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när det gäller
demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social sammanhållning.
Under 2018 har AB Bostäders organisation kring bosociala frågor förstärkts. Den bosociala enheten
består av utvecklingsledare för social hållbarhet, kundärendegruppen som arbetar med störningsärenden och kundvärdar där fokus ligger på att ge våra kunder god service i frågor gällande deras
boende. Bosociala frågor är av största vikt för hela bolaget.
Centralt för AB Bostäders arbete med social hållbarhet är samverkan med andra aktörer och vi är aktiva
representanter i viktiga nätverk som verkar för trygga, inkluderande bostadsområden, exempelvis Borås
Stads områdesnätverk.
Fortsatt centralt i arbetet med bosociala frågor är att en hyresgäst hos AB Bostäder i Borås ska kunna
påverka och vara delaktig samt känna ansvar, stolthet och trygghet.

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
AB Bostäder har en rad samarbetspartner som skapar förutsättningar för trivsel, trygghet och
engagemang. Detta möjliggör också det viktiga boinflytandet.

Hyresgästföreningen
Hyresgästföreningen är en viktig och central samarbetspartner. Under 2017 har vi tecknat ett nytt och
spännande samarbetsavtal med Hyresgästföreningen centralt. Med de lokala föreningarna har en rad
aktiviteter genomförts, bland annat bingokvällar, resor, familjeaktiviteter och marknadsdagar.

Områdesnätverk
AB Bostäder i Borås är representerade i områdesnätverken. Övriga deltagare är bland annat Polisen,
lokala föreningar, trossamfund, lokala företagare och boende. Nätverk finns i områdena Sjöbo, Norrby,
Kristineberg/Göta, Hulta, Brämhult, Hässleholmen och Trandared. Områdesnätverken utgår från lokala
förutsättningar men gemensamt är att diskutera exempelvis områdesdagar, sommarverksamhet och
trygghetsskapande åtgärder. Målet är att samverka för att skapa inkluderande stadsdelar.

Mötesplatserna
Arbetet med att skapa inkluderande stadsdelar är av största vikt och ett prioriterat arbete.
Mötesplatserna är fortsatt navet för detta arbete, i samverkan med Borås Stad. Mötesplatserna är
platser för social samvaro, där besökarna träffas, fikar och deltar i olika aktiviteter. Syftet är att stödja
och utveckla de sociala nätverken i sitt område.
AB Bostäder i Borås medverkar på Hulta, Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Vi satsar också på en ny
mötesplats på Hässleholmen med kulturskola, bibliotek, fritidsgård och föreningslokaler med ett
gemensamt café som träffpunkt.

Effektiv samordning för trygghet (EST)
EST är ett nationellt metodutvecklingsprojekt för att utveckla brottsförebyggande åtgärder i ”utsatta
områden”, där BRÅ står bakom. På lokal nivå är det Borås Stad, AB Bostäder och Polisen som samverkar.
Det har varit riktat till Hässleholmen/Hulta. Under året kommer detta arbete även att startas upp på
Norrby.
Syftet med projektet har varit att pröva och utveckla en arbetsmetodik som ska fungera i det vardagliga
linjearbetet, och som integrerar ett händelseinriktat arbete med ett långsiktigt brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete. Metodiken bygger på samverkan och arbetet ska fungera i socialt utsatta
områden för att minska brott och stärka tryggheten i områdenas offentliga miljö.
AB Bostäder tillsammans med Polisen initierar och utvecklar grannsamverkan i flerfamiljshus. Just nu
finns aktiv grannsamverkan på Hässleholmen. Diskussioner förs om att starta upp på Tullen och Norrby.

Borås Folkhögskola
Många av de studerande är hyresgäster hos AB Bostäder. Huvudman för skolan är skolföreningen Borås
Folkhögskola, där Hyresgästförening, AB Bostäder och ABF Sjuhärad ingår samt att Borås Stad har via
Arbetslivsförvaltningen en adjungerad representant i styrelsen. Borås folkhögskola är en
rörelsefolkhögskola, där människor som vill studera och utvecklas i en miljö rik på kulturell mångfald
möts. Vid behov har AB Bostäder haft boskola för de studerande.

Borås Stads integrationsnätverk
Borås Stad är sammankallande. Vikten av bostad är central i det integrerande arbetet och därmed är AB
Bostäder delaktig i nätverket.
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Borås rent och snyggt
Det finns en vision i Borås om en vacker och trygg stad som välkomnar besökare och som får alla som bor
i Borås att känna sig stolt över sin stad. AB Bostäder vill arbeta för en attityd- och beteendeförändring
gällande nedskräpning och som en del i detta ingår vi i Borås rent och snyggt som startades på initiativ av
Brottsförebyggande rådet (BRÅ). I Borås rent och snyggt ingår förutom AB Bostäder också Borås Stad,
Borås Energi och Miljö, Polisen i Borås, Borås City och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.
Inom ramen för Borås rent och snyggt är vi också en av finansiärerna bakom Mobile Info Center – en
mobil informationskanal som på fem olika språk sprider livsviktig information om bland annat
brandsäkerhet och återvinning i bland annat de mest invandrartäta bostadsområdena i Borås.

Sommartorsdagarna®
De senaste åren har vi på AB Bostäder varit med som sponsor till de populära Sommartorsdagarna® på
Stora torget i Borås. Evenemang som brukar locka över 10 000 nyfikna boråsare och turister. Ett bra
ställe för oss att synas på och möta våra kunder. Kvällen är lång och vi på AB Bostäder bjuder varje
sommartorsdag den yngsta publiken och deras föräldrar på barnens underhållning.

Kretsloppet i Borås
Målet med Kretsloppsveckan är att inspirera boråsarna att minska sin miljö- och klimatpåverkan genom
små åtgärder i sin hemmiljö. Under Kretsloppsveckan har vi på AB Bostäder ett eget tält på torget. Där
har vi i år informerat om vår nyproduktion på Hulta Torg, IMD (individuell mätning debitering) och
solcellssatsning med Borås Elhandel. Vi lottar också ut 15 stycken startbevis till våra hyresgäster.
I år har vi genomfört 2 st. träningskvällar för ungdomar på Norrby tillsammans med ambassadören Erik
Wickström och personal på AB Bostäder.

Simskola för kvinnor
AB Bostäder, Borås Stad och SK Elfsborg har ett projekt för att erbjuda kvinnor från 16 år och uppåt
möjligheten att lära sig simma. Simskolan ges en gång per termin och pågår under 10 veckor då
kvinnorna får möjlighet att under trygga former lära sig att simma. Simskolan är också ett sätt att för
kvinnorna att lära känna varandra och utöka sitt nätverk.
Inför SABO:s bosociala konferens som hölls i Borås tog vi fram en film om simskolan som går att se på
YouTube.
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Sports for you
Västra Götalands Idrottsförbund har tagit fram en modell som ska kunna användas tillsammans med
distriktets kommuner. Modellen som kallas ”Sports for you” är en prova-på-verksamhet där lokala
idrottsföreningar hjälper till att låta ungdomar testa olika idrotter. Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och
Norrby är de områden de verkar på i Borås.
AB Bostäder har delfinansierat en buss de använt för att frakta idrottsmateriel mellan områdena.
Huvudsyftet är att aktivera ungdomar och integrera dem genom att öka deltagandet i föreningar. De är
en viktig samarbetspartner vad gäller områdesdagarna men även en rad andra aktiviteter.

Områdesdagar
Områdesdagar är ett fantastiskt tillfälle för AB Bostäder att umgås med hyresgästerna under mer
avslappnade former. Vi har även passat på att intervjua hyresgäster för vår kampanj ”Humans of
Bostäder”, där vi lyfter fram och synliggör våra hyresgäster på ett trevligt sätt i våra sociala kanaler.
Det är också för många ett tillfälle för att komma ut och träffa sina grannar och andra aktörer som är
verksamma inom området. Det ska finnas blandade aktiviteter för alla åldrar. Under året har AB Bostäder
deltagit vid:
•
•
•
•
•
•

Trandaredsdagen, 19 maj
Hultadagen, 26 maj
Hässlefesten, 1-3 juni
Norrbydagen, 25 augusti
Sjöbodagen 1 september
Götadagen, 8 september

Trygghetsvandringar
Tillsammans med staden har vi genomfört trygghetsvandringar på Norrby, Kristineberg och Trandared.
Trygghetsvandringar är ett tillfälle att identifiera både trygga och mindre trygga platser och förbättra
miljön i våra bostadsområden. Alla får komma till tals och alla synpunkter dokumenteras. Efter
vandringen utgör synpunkterna grund för trivsel och trygghetsarbetet.
Vi har också genomfört en trygghetsvandring i samarbete med Hyresgästföreningen på Tullen.

3

Lucia
I samarbete med Lions klubb Ullsaxen har vi arrangerat Luciauppträdande i fem stycken av våra
områden. På Sjöbo och Hässleholmen var det i samband med traditionell julmarknad. Lokala
Hyresgästföreningen bjöd på korv på Norrby. Lions Ullsaxen bjöd på alkoholfri glögg och pepparkaka.

Övriga aktiviteter
Pinocchio-cup bjuder in alla skolor årskurs sex i Borås Stad. Turneringen är indelad i flick- och pojkklass
och spelas på sjumannaplan. Vid sidan av fotbollen anordnas kringaktiviteter med huvudsyfte att lägga
grunden till positiv supporterkultur och diskutera värdegrund. AB Bostäder är med och bidrar. Borås
Stad, Borås AIK och IF Elfsborg är huvudarrangör. Vi bidrar även till kompisfotbollen på Byttorp IF, där vi
uppmuntrar att mötas över stadsgränserna.
Norrbys Nobelfest genomfördes 10 december. Festen är ett sätt att stärka stadsdelens identitet och inte
minst samhörigheten bland de boende genom att främja de lokala krafterna. Det är också ett sätt att
positivt visa fram Norrby som stadsdel. Pris delades ut i kategorierna; fred, miljö, kultur samt
entreprenör. År 2018 kommer entreprenörs-priset att ersättas av ett ungdomspris. Arrangörer är AB
Bostäder, Borås Stad och Hyresgästföreningen.

Sponsringssamarbeten
AB Bostäder stöttar olika typer av föreningar och klubbar i anslutning till våra bostadsområden som har
fokus på att erbjuda barn och unga ett rikt fritidsliv. Det handlar om att ge möjlighet till en meningsfull,
fostrande och utvecklande sysselsättning. Under året har vi bl.a. sponsrat:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Borås AIK
Borås Basket
Borås Fältrittklubb
Borås Hockey
Borås Pride
Byttorp
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Destination Gymnasiet
IF Elfsborg
Kronängs IF
Mariedals IK
Norrby IF
SK Elfsborg

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kort- och långsiktigt)?
I Sverige saknar ca 18 000 elever gymnasiebehörighet efter åk 9. Att vara med i Destination Gymnasiet
kostar ingenting för eleverna. Deltagandet är avgiftsfritt och man utgår från det material som eleverna
jobbar med i skolan. Sponsorer från Borås näringsliv har under 2018 stöttat 63 st. elever med totalt ca 66
timmar coachning. Målsättningen är att alla ungdomar ska lämna nionde klass med godkänt betyg. Våren
2018 höjde 90% av eleverna sina betyg i matematik från icke godkänt till godkänt. Destination Gymnasiet
samverkar idag med 9 st. högstadieskolor i Borås.
Våra sponsringssamarbeten är till för att ungdomar ska få en naturlig väg in i föreningslivet. ”Vi
tillsammans” är samlingsnamnet för IF Elfsborgs samhällsengagemang och där man samarbetar med
skolor, organisationer och företag för ett inkluderande samhälle.
AB Bostäder och Kronängs IF har startat upp en fotbollsskola på Götavallen. Flickor och pojkar födda
2008 till 2012 är välkomna.
Simskolan har bidragit till att fler kvinnor haft möjlighet att vänja sig vid vatten och lära sig simma. Det
finns ett stort intresse av att lära sig simma och inte minst bland kvinnor.
De insatser AB Bostäder varit med på hänger ihop med trygghet, miljö, sysselsättning och skola. Att
skapa mötesplatser för ökad integration. All samverkan mellan olika aktörer under lång tid främjar
integration.
Ovan exempel beskriver en del av den verksamhet som vi bedriver för att sysselsätta familjer och
framförallt barn och ungdomar boende i våra områden.

Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Det kan vara en utmaning att hitta rätt person i de olika föreningarna. Att få till konstruktiva möten och
en långsiktig relation. I många fall handlar det om ideella krafter och det kan innebära möten och
aktiviteter både på kvällar och helger.
Interna resurser är också något som krävs både för att utveckla och förbättra samarbetet. AB Bostäder
har 2 tjänster för att utveckla de bosociala aktiviteterna och det är många fler som är delaktiga i arbetet.
Det är samverkan mellan många olika avdelningar på bolaget. Det tar tid och kräver både prioriteringar
och kompetens.
De ekonomiska förutsättningarna både för AB Bostäder och övriga organisationer behöver utökas för att
få till ett ännu djupare samarbete och större påverkan.
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Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och ev. sedan
utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste
åren?
Sociala insatser ska göras tillsammans med de boende och inte ”för”. Delaktighet och engagemang ger
medskapande och inte enbart inflytande. När AB Bostäder erbjuder tjänster som stadsodling eller agerar
på mötesplatser bidrar det till en känsla av delaktighet. Att hyresgäster inkluderas i renoveringar,
stadsodlingar m.m. kan däremot leda till faktisk delaktighet. Sociala klausuler kan t.ex. vara en del i
framtida upphandlingar för AB Bostäder.
För att skapa möjligheter till arbetslivserfarenhet kan AB Bostäder samarbeta med Borås Stad,
Arbetsförmedlingen och näringsliv gällande t.ex. praktikplatser. Det bidrar på sikt till lägre arbetslöshet
och ökad integration. Jobbcoacher kan ansvara för samordning av arbeten och praktikplatser.
Hur kan vi få in fler unga i arbete och fastighetsbranschen? Vi behöver jobba mer aktivt med att få in
sommarjobbare, praktikanter, traineer, lärlingar eller praoelever i företaget. Då skapar vi förutsättningar
för att möta ett framtida rekryteringsbehov. AB Bostäder kan vara med på jobbmässor, ha löpande
kontakt med skolor osv.
Rapporten ”Ung i Borås 2017” visar på att det saknas mötesplatser för unga. Platser där man kan umgås
och träffa vänner. Mötesplatser efterfrågas både inomhus och utomhus. Det kan t.ex. vara fritidsgårdar,
caféer, fotbollsplaner, gym, teater –och musikhus. I tillägg krävs enkla och billiga transportmöjligheter. I
den här frågan kan AB Bostäder samarbeta med Fritids- och folkhälsoförvaltningen, som vi för
regelbundna möten med.
Det finns många goda exempel från andra kommuner där bostadsbolag, näringsliv och föreningar
samverkat i de här frågorna.

Hur kan det centrala överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Kontinuerligt nätverksarbete är viktigt och det måste vara tydligt vilka tjänster vi ska erbjuda och vem
som faktiskt ansvarar för vad.

Kristian Wirfalk
Marknadschef, AB Bostäder
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Datum

Instans

2018-10-23

Vård- och äldrenämnden
Dnr VAN 2018-00216 1.1.3.1

Svar på remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i
Borås
Vård- och äldrenämndens beslut
Vård och äldrenämnden godkänner upprättad skrivelse och översänder den till
Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Remiss har inkommit från Fritid- och folkhälsonämnden till Vård- och
äldrenämnden gällande arbetet med De idéburna organisationerna.
-

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Nämnden har tecknat två IOP (Idéburet offentligt partnerskap)-avtal.
Ett avtal med Guldkantens ideella förening har tecknats tillsammans med
Arbetslivsnämnden gällande restaurangverksamheter och Öppen
mötesplatser både på Trappen och Spinnaren.
Ett avtal med allaktivitetshuset sverigefinnar på Hultasjögatan gällande
delfinansiering av en lunchvärd.

-

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Vad gäller Guldkanten finns två restauranger och två öppna mötesplatser
tillgängliga för boråsarna och främst seniorer.
Vad gäller Hultasjögatan drivs där en restaurang och en öppen
mötesplats för finskspråkiga boråsare, vilket nämnden anse viktigt
eftersom Borås är ett finskt förvaltningsområde.

-

Vad är hindren/svårigheterna för att fördjupa samverkan med De
idéburna organisationerna?
Svårigheterna är att De idéburna organisationernas arbete skall vara ett
komplement till och inte en ersättning för ordinarie betalt arbete inom
ramen för offentlig sektors egna åtaganden och ansvar. Ansvarsgränsen är
ibland svårdefinierad och ersättningsfrågan kan vara en orsak till att
problem i samverkan uppstår.

Vård- och äldrenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Ramnåsgatan 1

boras.se

aldreomsorg@boras.se

033-35 70 00 vxl
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-

Inom vilka områden ser ni behovet att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Nämnden har fått förfrågningar och även träffat HRF och hörselhjälparna
och afasiförbundet, men inte kommit vidare i diskussionerna. PRO och
restaurangen på Blombacka har också visat intresse.

-

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar
för er att samverka?
Utbildning och information till politiker, tjänstemän och De idéburna
organisationerna.

Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Överenskommelse i Borås.
Samverkan
Samverkas på FSG 2018-10-17.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Ida Legnemark
Ordförande
Maria Jonsson
Förvaltningschef

Sida

SKRIVELSE

Sirpa Heikkilä
Handläggare
033 357775
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Datum

Instans

2018-10-30

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Dnr GVUN 2018-00187 1.1.3.1

Remiss - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden godkänner upprättad uppföljning av
Överenskommelsen i Borås Stad.
Sammanfattning

Överenskommelsen mellan Borås Stad och idéburna organisationer i staden
handlar om hur aktörerna ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete.
Tillsammans ska parterna inspirera till samverkan, mobilisera kring
gemensamma intressen och utveckla samarbetsformer inom ramen för
överenskommelsen.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har samverkan med
en idéburen organisation, Agape, kring tillståndssökande elever dvs elever
som har fått avslag på sin asylansökan men nu söker om tillstånd att få
stanna i Sverige för att fullfölja sina studier. För dessa elever har utbildning
erbjudits inom gymnasieskolan eller vuxenutbildningen.
I övrigt har förvaltningen deltagit i möten samt tagit emot och spridit i den
egna organisationen inbjudningar till aktiviteter anordnande inom
Överenskommelsen.
Ärendet i sin helhet
Fritids- och folkhälsonämnden (FFN) är ansvarig för uppföljning av
Överenskommelsen i Borås gentemot Kommunstyrelsen. FFN har gett
nämnder och bolag i uppdrag att redovisa sitt arbete med De idéburna
organisationerna genom att besvara frågor om vad som har gjorts och hur man
tänker framåt inom området. Syftet med uppföljningen är att fortsätta att
utveckla det gemensamma arbetet och förutsättningarna för samverkan.
Nedan följer Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens svar på de ställda
frågorna.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

utbildning@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Frågor att besvara
1. På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens förvaltning har en samverkan med
Agape som ingått Idéburet offentlig partnerskap, IOP*, med Borås Stad. I
Agape ingår följande föreningar: RFSL, Svenska kyrkan, Pingstkyrkan, EFS,
Rädda barnen, Rädda barnen, Elfsborg, Refuges welcome.
Samverkan sker kring ungdomar som har fyllt 18 år och som har fått avslag på
sin asylansökan. Dessa ungdomar är nu så kallade tillståndssökande det vill säga
de ansöker hos Migrationsverket om att få stanna och fullfölja sina studier.
Nämnden erbjuder dessa ungdomar utbildning inom gymnasieskolan eller
vuxenutbildningen.

*IOP innebär att stadens förvaltningar/nämnder och idéburna organisationer
ingår en överenskommelse om samverkan kring en angelägenhet som har
identifierats. Kommunfullmäktige har beslutat om gemensamma regler för IOP,
att gälla i alla nämnder och förvaltningar.
 Initiativ till dialog om en möjlig överenskommelse bör komma från det
civila samhället.
 Den verksamhet som avses sker på initiativ av föreningen och inte i
form av beställning från kommunen.
 Den föreslagna överenskommelsen om partnerskapet får inte
konkurrera med annan likartad verksamhet på en befintlig marknad.
Deltagit i intresseråd och nätverk med idéburna verksamheter?
Representanter från Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen deltog vid
stormötet som arrangerades i november 2017. Vid detta möte inventerades
behov av/förslag på samarbetsformer mellan staden och idéburna
organisationer. Förvaltningen har tagit del av sammanställningen från mötet.
Utbildningsinsatser tillsammans med De idéburna?
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen har mottagit information om
utbildningsinsatser som anordnas av och inom Överenskommelsen, t ex Forum
för Relationer i Överenskommelsen, FRÖ. Informationen har spridits i den
egna organisationen.
Arrangerat eller genomfört någon aktivitet eller verksamhet tillsammans?
Inom samverkan med Agape har förvaltningen haft dialog och möten med
representanter från Agape.
Deltagit i nätverket mellan förvaltningarna kring Överenskommelsen?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har deltagit i det stormöte som
anordnats inom Överenskommelsen tillsammans med flertalet av stadens
förvaltningar .
Annat?
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2. Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
För berörda ungdomar, som ingår i IOP:n mellan Agape och Borås Stad, är
resultatet att de kan få utbildning under tiden de väntar på besked från
Migrationsverket.
3. Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med de idéburna organisationerna?
Utmaningen är att matcha verksamhetens behov med de idéburnas
erbjudanden.
4. Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens bedömning är att ett samarbete
med de idéburna skulle kunna inledas med utgångspunkt i kommunens
aktivitetsansvar, som innehas av nämnden, kring ungdomar 16-19 år som inte
deltar i utbildning eller är i annan aktivitet.
5. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar
för er att samverka?
Inom ramen för kommande stormöte kan dialog föras med föreningar som kan
vara aktuella samverkanspartners i arbetet med ungdomar som inte deltar i
utbildning eller är i annan aktivitet.
Andra synpunkter?
Samverkan
FSG 2018-10-24
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämndens Diarium

Helene Sandberg
Ordförande
Christer Samuelsson
Förvaltningschef

Sida
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Dnr

2016-2583

Annelie Johansson, 033-35 75 76
Annelie2.johansson@boras.se
Miljö- och konsumentnämnden

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås - Yttrande till
Fritids- och folkhälsonämnden
Förslag till beslut
Miljö- och konsumentnämnden överlämnar förvaltningens yttrande avseende
uppföljning av Överenskommelsen i Borås till Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet
I december 2016 antog Fullmäktige Överenskommelsen med De idéburna
organisationerna i Borås. Fritid- och folkhälsonämnden fick samordningsansvaret för
arbetet och ansvarar därmed även för uppföljningen gentemot Kommunstyrelsen.
För att kunna genomföra uppföljningen har Fritids- och folkhälsonämnden skickat ut
ett flertal frågor som samtliga nämnder och bolag ska inkomma med svar på.
Överenskommelsen i Borås syftar till att Borås Stad och De idéburnas organisationer
(föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag med flera i Borås) ska
fördjupa och utveckla sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan
utveckla och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning. Arbetet ska utgå från sex principer;
självständighet och oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och
långsiktighet.
Miljö- och konsumentnämnden hade redan innan överenskommelsen samarbeten
med organisationer och föreningar och såg positivt på att Överenskommelsen skulle
kunna förbättra och underlätta sådant samarbete (Ecos 2016-2583).
Sammanfattning
Miljö- och konsumentnämndens avdelning för Budget- och skuldrådgivning samt
Miljöstrategiska avdelningen har sedan flera år naturliga samarbeten med De
idéburna. Det kan vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås
men även andra föreningar. Samarbetet är inte ett resultat av Överenskommelsen och
det är mer i form av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller
samverkansavtal. Samarbetet med De idéburna kan utökas och utvecklas.

Miljöförvaltningens svar på remissens frågor
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna? T.ex. dialoger med enskilda eller flera föreningar, tecknat IOP (idéburet offentligt
partnerskap) eller andra samverkansavtal med De idéburna? Deltagit i intresseråd och nätverk med
De idéburna? Utbildningsinsatser med De idéburna? Arrangerat eller genomfört några aktiviteter
eller verksamheter tillsammans?
Inom Miljöförvaltningen är det framförallt Budget- och skuldrådgivningen och
Miljöstrategiska avdelningen som har nytta av att samarbeta med De idéburna. Inom
dessa avdelningar bedrivs sedan flera år ett naturligt och fungerande samarbete med
föreningar så det är inte ett resultat av Överenskommelsen. Samarbetet är mer i form
av informationsutbyte än av karaktären partnerskap eller samverkansavtal. Det kan
vara föreningar som är anslutna till Överenskommelsen i Borås men även andra
föreningar.
Exempel på dessa samarbeten är de träffar som Budget- och skuldrådgivningen
regelbundet har med olika trossamfund tillsammans med personliga ombuden inom
Arbetslivsförvaltningen. Vidare träffar budget- och skuldrådgivarna flera föreningar
för att berätta om sin verksamhet och den rådgivning som invånarna i Borås har
möjlighet att få. Budget- och skuldrådgivarna deltar ibland på FRÖ-möten inom
ramen för Överenskommelsen. Miljöstrategiska avdelningen har samarbeten med
olika ideella föreningar och är med som delarrangör i evenemang som Skördefesten,
Kretsloppsveckan, Norrbydagen och Hässlefesten. I LONA-projekt (Lokala
naturvårdsinsatser som är ett samarbete mellan Länsstyrelse och Kommun) och
liknande arbete som biologerna drivit och driver så har de samarbete med en mängd
olika ideella föreningar, trädgårdsföreningar, biodlarföreningar, naturvårdsföreningar
med mera. Konsumentrådgivarna har t.ex. samarbete med kvinnoföreningar på
Norrby/Hässleholmen inför genomförandet av föreläsningstillfällen och annat
förebyggande arbete.
Vad har resultatet blivit för Boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
De samarbeten som finns med föreningar inte är ett resultat av Överenskommelsen.
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna?
Miljöförvaltningen ser inget behov att samverka med De idéburna inom
myndighetsutövningen (t.ex. livsmedelskontroll och miljötillsyn). Två avdelningar har
idag dock ett naturligt och fungerande samarbete med föreningar. Det samarbetet kan
både öka och utvecklas men behöver vara styrt utifrån behov.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla samarbetet med
De idéburna organisationerna de närmaste åren?
Samarbete med idéburna organisationer är viktigt för att kunna upprätthålla välfärden
och det kommer säkerligen bli än mer viktigare med sådant samarbete under
kommande år. För miljöförvaltningens del är det fortsatt budget- och
skuldrådgivningen och miljöstrategiska avdelningen som kommer att ha de största
behoven av sådant samarbete.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för er att samverka?
Redan i remissvaret till Fritids- och folkhälsonämnden 2016 (Ecos 2016-2583)
framfördes vikten av att samarbeten koordineras av staden och att det finns en väg in
för nya projekt och samarbeten. Ett sätt att koordinera sådana samarbetet kan vara att
identifiera strategiskt viktiga Borås stad övergripande områden där samverkan mellan
förvaltningar, bolag och De idéburna behöver utvecklas.

Andra synpunkter?
Inget att notera.

Agneta Sander
Miljöchef

Annelie Johansson
Avdelningschef

Bilagor
Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148
Bilaga - Uppföljning av Överenskommelsen i Borås FOFN 2018-00148 3.7.1.0
Beslut skickas till
Fritids- och folkhälsonämnden (se anvisningar i bilaga FOFN 2018-00148 3.7.1.0)
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SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-10-30

Förskolenämnden
Dnr FN 2018-00114 1.1.5.0

Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Förskolenämndens beslut
Förskolenämnden godkänner upprättat svar och översänder detta till Fritidsoch folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med
De idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen. Enligt Överenskommelsen skall arbetet beskrivas i
handlings- och uppdragsplaner. Tillsammans ska parterna inspirera till
samverkan, mobilisera kring gemensamma intressen och utveckla
samarbetsformer inom ramen för Överenskommelsen i Borås.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. De idéburna
organisationerna är en viktig framgångsfaktor när var och en av besökarna ska
skapa sig en bra grund att stå på och få en tillhörighet i samhället oavsett
bakgrund. Det har visat sig vara ett framgångsrikt arbete där många besökare
har hittat sitt intresse och sitt sociala nätverk. Det gäller både kortsiktigt och
långsiktigt. Besökarna kan också påverka vilka organisationer som de vill träffa
och även hur det skulle kunna gå till och i vilket syfte.
Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Samverkan med De idéburna organisationerna har genomförts utan några
problem och alla aktörer är villiga att fortsätta samverkan. Det finns en
öppenhet mellan verksamheterna och ett intresse från alla som bidrar till att
underlätta samverkan. Samverkan sker även med olika trossamfund,
idrottsföreningar, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF)
och många fler. Så i dagsläget finns inga hinder eller svårigheter.

Förskolenämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Olovholmsgatan 32

boras.se

forskola@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Förskolenämnden har samverkat med De idéburna organisationerna framför
allt inom öppna förskolorna och Familjecentralerna. Där arbetar nämnden
bland annat med att skapa sociala nätverk, arbetar med integration och
delaktighet med besökarna. Den samverkan kan självklart alltid utvecklas.
Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Det centrala Överenskommelsearbetet skulle kunna skapa förutsättningar om vi
skulle bli i behov av stöttning för samverkan vilket inte är aktuellt i nuläget.
Andra synpunkter?
Nej.
Beslutsunderlag
1. Överenskommelsen i Borås
2. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Samverkan
Ärendet har varit föremål för samverkan på FSG 2018-10-18.
Beslutet expedieras till
1. Fritids-och folkhälsonämnden

Leif Johansson
Ordförande
Pernilla Bjerkesjö
Förvaltningschef
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Datum

Instans

2018-11-15

Tekniska nämnden
Dnr TEN 2018-00465 1.1.3.25

Ivanka Zejnilovic
Handläggare
033 357587

Remissvar: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden beslutar enligt yttrandet nedan och att översända denna till
Fritids- och folkhälsonämnden.
Ärendet i sin helhet
Tekniska nämnden har verksamheter som inte har direkt koppling till de
idéburna och därför blir det svårt att hitta grunder för att samverka med dessa
organisationer.
I våra medborgardialoger, trygghetsvandringar och andra aktiviteter och nätverk
välkomnar vi de idéburna lika mycket som andra boråsare att lämna synpunkter
på våra verksamheter och vi försöker tillmötesgå deras önskemål så långt det
går.
Likaså stöttar vi det centrala Överenskommelsearbetet och är öppna för
samverkan med de idéburna i aktiviteter som skulle visa sig beröra vår nämnd
och våra verksamheter.
Beslutsunderlag
1. Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden

Gunnar Isackson
Förvaltningschef
Jessika Olausson
Enhetschef

Tekniska nämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Kungsgatan 57

boras.se

tekniska@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Datum

2018-11-27
Julio Garcia Atterström
Handläggare

1(5)
Instans

Grundskolenämnden
Dnr GRN 2018-00106 3.5.4.0

Uppföljning av Överenskommelsen i Borås
Grundskolenämndens beslut
Godkänna uppföljning av Överenskommelsen i Borås samt översända
densamma till Fritids- och folkhälsonämnden.
Sammanfattning
Grundskolenämnden har ombetts att svara på frågor i en uppföljning av
Överenskommelsen i Borås.
Grundskoleförvaltningen (GRF) ingår i ett Överenskommelse om Idéburet
Offentligt Partnerskap (IOP) med IF Elfsborg, Arbetslivsförvaltningen (ALF)
och Fritids- och Folkhälsoförvaltningen (FoF). Detta IOP går under namnet
Framtid tillsammans, ett samarbete som samtliga aktörer anger fungera bra.
Grundskoleförvaltningen ingår även i ett samarbete med Kvinnojouren och
Sports for you på Sjöboskolan. Detta samarbete äger rum under genomförande
och rättning av nationella prov. Det förs en dialog om en utvidgning av
samarbetet till andra skolor.
Representanter från skolan deltar också i de olika ortsråd/områdesnätverk i
Borås.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommelsen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordnings- och uppföljningsansvaret för arbetet. Överenskommelsen
handlar om hur Borås Stad och De idéburnas organisationer, såsom föreningar,
studieförbund, trossamfund, sociala företag m fl. ska kunna utveckla och
fördjupa sitt samarbete. Den gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla
och upprätthålla välfärden när det gäller demokrati, folkhälsa, integration,
gemenskap och social sammanhållning.
Fritids- och folkhälsonämnden vill av Grundskolenämnden få svar på
nedanstående frågor för att kunna fortsätta att utveckla det gemensamma
arbetet och förutsättningarna för samverkan inom ramen för
Överenskommelsen:
1.På vilket sätt har Grundskoleförvaltnigen arbetat med att utveckla och fördjupa
samverkan med De idéburna organisationerna? Vad har resultaten blivit för boråsarna?

Grundskolenämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Olovholmsgatan 32

Hemsida

boras.se

E-post

grundskola@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap (IOP) med IF
Elfsborg: Tillsammans med Arbetslivsförvaltningen (ALF) och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen (FoF) ingår Grundskoleförvaltningen (GRF) i ett IOP
med IF Elfsborg under benämningen Framtid tillsammans. Syftet med
samarbetet är att hjälpas åt att fånga upp barn och ungdomar som befinner sig i
eller är på väg in i utanförskap, få in dessa i föreningsliv och olika aktiviteter
som redan finns i områdena på Hulta, Hässleholmen, Sjöbo, Norrby samt
Göta/Kristineberg.
Idag arbetar totalt elva personer inom Framtid tillsammans under ledningen av
Vedad Aganovic. Dessa är placerade parvis som följer:
Hässleholmen
Bodaskolan, Fjärdingskolan och Hässlehus/det nya Kvartersstugan.
Hulta
Ekarängskolan.
Norrby
Särlaskolan och Norrbyhuset.
Kristineberg/Göta
Kristinebergsskolan, Daltorpskolan, Kristinebergs fritidsgård och Göta
fritidsgård.
Sjöbo/Erikslund
Sjöboskolan, Erikslundskolan, Sjöbo fritidsgård och Ungdomsgården.
Berörda rektorer anger att Framtid tillsammans uppfyller väl sitt syfte. På några
skolor, som t ex Boda, Sjöbo och Ekaräng anger rektor att samarbetet fungerar
mycket väl.
Styrgruppen i Framtid tillsammans arbetar numera med att ta fram en
uppdragsbeskrivning för de projektanställda samt förtydliga hur återkopplingen
till arbetsledaren ska ske från varje skola.
Insatser av Tjejjouren och Sports for you på Sjöboskolan
Ett samarbete med Sports for you och Tjejjouren/Kvinnojouren initierades på
Sjöboskolan under våren 2018. Samarbetet har fallit väl till, då personal från
Tjejjouren i samverkan med skolans pedagoger hållit i olika lektioner med fokus
på stereotypa könsmönster och utagerande våld. Sports for you har vid olika
tillfällen erbjudit eleverna möjlighet att prova på olika sporter. Insatserna har
ägt rum under tiden som ordinarier pedagoger genomfört och rättat nationella
prov och även vid andra tillfällen. Tänkt är det att liknande insatser ska kunna
komma andra skolor till del under våren 2019. Frågan följs upp av VC-gruppen
för skolan under hösten 2018.
Deltagande i ortsråd eller områdesnätverk
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Skolan finns representerad i många ortsråd och områdesnätverk där samverkan
med föreningar, företag och kyrkan skapar mervärde för våra barn och
ungdomar. Ett ortsråd/områdesnätverk som utmärker sig i sammanhanget är
”Vi bryr oss i Dalsjöfors”, där föreningslivet, fritidsgården och fritidshem i flera
år samverkat och erbjudit barn och ungdomar i Dalsjöfors med omnejd olika
sommaraktiviteter varje juni månad.
2.Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan med De idéburna
organisationerna?
Följande hinder/svårigheter har identifierats i samverkan med De idéburna från
GRF:
•

I Borås, som i många andra kommuner, finns många idéburna
organisationer. Alla dessa organisationer är förvisso en styrka
men det gör också svårt att hävda gemensamma intressen och
samlas kring en genomtänkt idé om vad samverkan ska leda till.
Läxhjälpen som erbjuds av många föreningar är ett exempel för
detta, eftersom innebörden i begreppet läxhjälp varierar från
förening till förening, från läxläsning till lekstund, bönestund eller
socialt umgänge.

•

Skolan är en professionell arena som regleras av lagar och
föreskrifter och där det finns tydliga resultatkrav för både elever
och personal. Att få en kontinuitet i samverkan med De idéburna
samt att få ut den effekt som förväntas av deras insatser i den
lagstadgade skolvardagen kan bli en utmaning. Aktörer från det
idéburna saknar ibland den kompetens som krävs för att kunna
utföra ett kvalitativt arbete inom skolan. Vidare kan dessa
personer ha svårt att engagera sig efter ett skolschema, då de
själva kanske har ett arbete att sköta.

•

Den samlade bilden av dialogerna i nätverksmötena för
Överenskommelsen är att det har varit svårt att engagera
personer att delta i olika samverkansprocesser. Detta gäller såväl
bland de idéburna organisationerna som hos skolpersonalen.
Någon måste ständigt blåsa liv i glöden och det ”någon” är svårt
att hitta inom skolan eller De idéburna.

•

Ytterligare en svårighet som representanter från olika
organisationer och från förvaltningen påtalat är att processer som
bedrivs på central nivå kan vara svåra att förankra på skolnivå.
Det gäller att få de insatser som diskuteras och planeras på
nätverksmötena eller stormötena att sippra ner till medlemmar
och lärare.

3.Inom vilka områden ser GRF behovet av att föra en dialog och eventuellt sedan utveckla
samarbetet med De idéburna organisationerna de närmaste åren?
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GRF ser behov av att utveckla ett samarbete med De idéburna inom följande
områden de närmaste åren:
•

Läxhjälp/lässtöd

•

Värdegrundsdagar med syfte att motverka våldsbejakande
extremism och stereotypa könsmönster

•

Friluftsdagar där eleverna får möjlighet att prova på olika idrotter

•

En hälsosam och varierad fritid för barn i ålder 10-12 år. Dessa
barn har ofta slutat på fritidshem efter åk 3 och finns ofta inte
heller med i målgruppen för fritidsgårdsverksamheten.

4. Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för GRF att
samverka?
GRF ser gärna till ett fortsatt stöd från det centrala Överenskommelsearbetet i
samband med genomförande av stormöten och dialogmöten med De idéburna
och andra förvaltningarna. Syftet med dessa möten kan vara att:
•

utbyta erfarenheter

•

sprida kunskap om varandras verksamheter

•

förankra pågående insatser

•

sprida goda exempel

•

identifiera fortsatta behov av stöd i samverkansprocessen

•

identifiera kommunala intresseområden gentemot de idéburna

•

planera och följa upp gemensamma aktiviteter

•

genomföra utbildningar

Beslutsunderlag
1. . Information från Julio García Atterström, verksamhetschef, representant
från Grundskoleförvaltningen i det kommunala nätverket för
Överenskommelsen i Borås.
Samverkan
Information i FSG.
Beslutet expedieras till
1. Fritids- och folkhälsonämnden.
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Per Carlsson (S)
Ordförande
Pär Arvidsson Fäldt
Förvaltningschef

Helena Ransjö Alcenius,
0705-415444

2018-11-26

BBAB 2018-00011

Fritid- och folkhälsonämndens diarienummer: FOFN 2018-00148

På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa
samverka med De idéburna organisationerna?
BoråsBorås TME AB har ett gott samarbete med de idéburna
organisationerna vid flertalet olika evenemang som äger rum i Borås.
Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och
långsiktigt)?
Ett mer varierat utbud av aktiviteter och engagemang.
Vad är hindren/Svårigheterna för att utveckla och fördjupa
samverkan med De idéburna organisationerna?
Vi ser inga direkta hinder. Har alla förstående för varandras roller så
blir det ett givande och utvecklande arbete.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och
eventuellt sedan utveckla samarbetet med De idéburna
organisationerna de närmaste åren?
Inför jubileumsåret 2021.
BoråsBorås TME AB

Helena Ransjö Alcenius
VD
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Datum

Instans

2018-12-10

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00148 3.7.1.0

Fritids- och folkhälsonämndens svar på Uppföljning av
Överenskommelsen i Borås
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna uppföljningen av arbetet med
Överenskommelsen.
Sammanfattning
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.


På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?



Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl
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Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?



Andra synpunkter?

Samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och De idéburna
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i badhusen och på våra anläggningar för att bedriva
verksamhet. Förvaltningen har även tecknat flera IOP med De Idéburna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer, för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Ärendet i sin helhet
I december 2016 antog Kommunfullmäktige Överenskommen med De
idéburna organisationerna i Borås. Enligt Överenskommelsen skall arbetet
beskrivas i handlings- och uppdragsplaner. Fritids- och folkhälsonämnden fick
samordningsansvaret för arbetet och ansvarar därmed för uppföljning gentemot
Kommunstyrelsen.
Överenskommelsen handlar om hur Borås Stad och De idéburnas
organisationer, såsom föreningar, studieförbund, trossamfund, sociala företag
med flera i Borås, ska kunna utveckla och fördjupa sitt samarbete. Den
gemensamma utmaningen är hur vi kan utveckla och upprätthålla välfärden när
det gäller demokrati, folkhälsa, integration, gemenskap och social
sammanhållning.
Överenskommelsen i Borås utgår från sex principer, självständighet och
oberoende, öppenhet och insyn, mångfald, dialog, kvalitet och långsiktighet,
som tillsammans bildar vår gemensamma värdegrund, som skall hjälpa oss att
förhålla oss till varandra när vi vill samverka.
För att fortsätta att utveckla det gemensamma arbetet och skapa
förutsättningarna för samverkan har samtliga nämnder och bolag svarat på
följande frågor kring vad som har gjorts och hur nämnder och bolag tänker
framåt inom området.


På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
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Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?



Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?



Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?



Andra synpunkter?

Fritids- och folkhälsonämnden redovisar svaren på frågorna för
Kommunstyrelsen och på det årliga stormötet för Överenskommelsen i
november, samt lyfter in i dem i en gemensam plan som antas av det
gemensamma samrådet.
Fritids- och folkhälsonämndens lokala uppföljning innehåller:
På vilket sätt har ni arbetat med att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Samverkan med De idéburna ska genomsyra hela förvaltningens verksamhet.
Inom den öppna ungdomsverksamheten och mötesplatserna utgör samverkan
med civilsamhället ett av tre prioriterade verksamhetsområden. Utöver
föreningsdrivna mötesplatser verkar civilsamhället fysiskt på de olika
mötesplatserna, i baden, på våra anläggningar för att bedriva verksamhet och
för att komplettera och förbättra kontaktytan till medborgarna.
Genom samarbetsuppdraget Lokalt inflytande samordnas sju områdesnätverk
och fyra ortsråd, vilka bygger på en samverkan lokala aktörer sinsemellan med
syfte att utveckla närområdet, med stöd av Fritids- och folkhälsoförvaltningen.
Representanter från förvaltningen deltar i nätverk och andra sammankomster
såväl internt i kommunen samt externt med De idéburna och andra
organisationer för att ”nätverka” och fördjupa kunskaperna och utveckla
arbetet inom ramen för Överenskommelsen.
Nedan följer konkreta utvecklingsarbeten som genomförts under 2018:
•

Föreningarna på Boda och Hässleholmen var med och formade
visionen för Bodaområdet. I samband med utvecklingen av området
sker det en kontinuerlig dialog om den i framtida gemensamma
verksamheten med de föreningar som är tänkt att verka på eller i
området.



Inom ramen för arbetet med bidragsutredningen sker gemensamma
utbildningar och träffar för att arbetet och förhållningsättet i
utredningen skall gå enligt Överenskommelsens principer.



Inom ramen för barnsäkerhet sker två utbildningar, ”Cykla säkert” och
Första hjälpen, för elever i årskurs 5.



I arbetet med ny detaljplan för Norrby sker det en dialog med
föreningarna som använder Kronängsparken som arena för fotboll.
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Föreningsdialog med Mariedals IK om utvecklingen av friluftsområdet
Kransmossen.



Föreningsdialog med Byttorps IF om utvecklingen av området kring
Byttorps IP.



Byttorps IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en
föreningsdriven öppen ungdomsverksamhet på området.



Hestra IF utvecklar tillsammans med förvaltningen en föreningsdriven
öppen ungdomsverksamhet på området.



Dialog med Borås Skytteallians om ett nytt skyttecenter i Borås.



Ett nätverk av möjligheter - Sociala föreningar informerar om sin
verksamhet för kommunen och andra offentliga verksamheter.



Administratörsträffar för föreningsanställda i samarbete med SISU.



Dialog med IK Ymer och Borås Skidlöparklubb om utvecklingen av
Ymer-området.



Barnsäkerhet – samarbete med NTF och Livräddningssällskapet



Regelbundna träffar i områdesnätverken där man gemensamt gör
insatser som främjar trygghet och gemenskap i områdena.



Stöd till och kontinuerlig dialog med ortsråden i Fristad, Dalsjöfors,
Sandared- och Viskaforsbygden.



Samordning av områdesnätverken för att utveckla det lokala arbetet.



Kontinuerlig dialog med föreningar på Hässleholmen för samverkan
kring utvecklingen på området tex. på områdesnätverk och på
intresseföreningen.



Utbildningen ”Rusta dig för valet” och flera delar i satsningen för att
öka valdeltagandet.



Föreläsningsinsatsen ”Mellan klan och stat – somalier i Sverige”.



Urban kultur på Hässleholmen – sommar 2018 + att satsningen
kommer att fortsätta under lov.



Samtal om äldres hälsa med studieförbund.



Frågat verksamma föreningarna på Träffpunkt Simonsland om att
gemensamt arbeta kring frågor som berör dem, t ex öppettider på
Träffpunkten. Dock inget intresse från berörda.



Öppen ungdomsverksamhet på Kulturföreningen TÅGET och Gustav
Adolfs församlingshem.



Projektet En kommunen fri från våld utvecklar det våldspreventiva
arbetet tillsammans med föreningsliv, Studieförbund, Fristad
folkhögskola och hyresgästföreningen,
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Diverse aktiviteter på våra mötesplatser. Till exempel kvinnocafé på
Norrbyhuset.



Simskola för kvinnor, främst på Hulta/Hässleholmen, Sjöbo och
Norrby.



Områdesnätverken planerar och genomför lokala aktivitetsdagar och
andra arrangemang tillsammans med Idéburna på området.



Lovverksamhet över hela staden planeras och genomförs med
Idéburna.

IOP
Fritids- och folkhälsonämnden är ansvariga för fyra IOP;


IOP om Parasportens framväxt i Sjuhäradshallen med SISU.



IOP ”Hitta Ut” med Hestra IF.



IOP om föräldrakursen ”Älskade barn” med Studiefrämjandet



IOP med Korpen om ”Boråsklassikern”

I följande IOP är Fritids- och folkhälsonämnden delansvariga;


IOP ”Framtid Tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden
samverkar med Grundskolenämnden och Fritids- och
folkhälsonämnden)



IOP ”Vi tillsammans” med IF Elfsborg (Arbetslivsnämnden samverkar
med Grundskolenämnden och Fritids- och folkhälsonämnden)



IOP ”Sports for you” med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU
(Arbetslivsnämnden och Fritids- och folkhälsonämnden tillsammans).

Vad har resultaten blivit för boråsarna (kortsiktigt och långsiktigt)?
På lång sikt skapas goda relationer mellan Borås Stad och civilsamhället. På kort
sikt åstadkoms kontinuerligt aktiviteter, både ur ett områdesperspektiv men
även riktade insatser vid särskilda tidpunkter, såsom lovverksamheten.
Verksamhet som genomförs tillsammans med De Idéburna resulterar i en
bredd av aktiviteter- samt att vi når en bredare målgrupp, vilket vi inte hade
kunnat åstadkomma själva. Vår ambition är att det skapar en ökad vi-känsla,
trygghet, glädje, kunskap och delaktighet.
Avsikten med utbildningar inom cykelsäkerhet, föräldraskapsstöd och lokal
samverkan är att öka säkerheten och upplevelsen av tryggheten inom ramen för
Säker och Trygg kommun.
Vad är hindren/svårigheterna för att utveckla och fördjupa samverkan
med De idéburna organisationerna?
Generellt sett upplevs det inte som så stora hinder för att åstadkomma
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samverkan med De idéburna. Utmaningar som förekommer är dock ekonomin
då föreningslivet till stor del bygger på ideella krafter. En del föreningarna har
svårt att få medlemmar att engagera sig, det är lätt att slita ut de som redan är
aktiva. Andra utmaningar är svårigheten i att hitta rätt tajming, svårt med
tiderna då föreningslivet ofta uteslutande är kvällsaktiva.
Samverkan med studieförbund kan försvåras av de inte vet från ett år till ett
annat vilka ekonomiska resurser de har då stor del av ekonomin är i
projektform.
Det är viktigt att förstå att vi har olika förutsättningar (men alla kan göra något).
Politisk obundenhet har varit svårt för vissa samverkansparter att förstå.
Att idéburna i sin tur ibland har svårt att organisera sig tillsammans.
Hitta resurser för att betala idéburna som vill utveckla verksamheten enbart
genom ekonomisk ersättning.
Inom vilka områden ser ni behovet av att föra en dialog och eventuellt
sedan utveckla samarbetet med De idéburna organisationerna de
närmaste åren?
Vi ser behov att fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället,
utifrån befintligt arbete inom våra verksamheter, det politiska
samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och Överenskommelsen. Konkreta
exempel på utveckling och fördjupning är:


Fortsatt områdesutveckling i våra prioriterade områden (Sjöbo, Norrby
och Hässleholmen) Hur kan områdesnätverken utvecklas till att
innefatta fler föreningar till exempel?



Kan föräldraskapsstöd drivas med hjälp av föreningar?



Kan föreningarna ”driva” caféet på Träffpunkt Simonsland genom att
teckna ett IOP med kommunen. Som det är nu så stänger cafét 17.00
när personalen går hem.



Ny mötesplats på Bodavallen,



Troligen tryggare områden



Fortsätta och fördjupa arbetet avseende ”Äldres hälsa”.



Förstärka Mötesplatserna roll i samverkan med lokalområdet.



Utveckla den öppna ungdomsverksamheten ytterligare tillsammans med
Idéburna organisationer.

Hur kan det centrala Överenskommelsearbetet skapa förutsättningar för
er att samverka?
Många föreningar är intresserade av att skriva IOP, därför vore det bra med
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utbildning/ökad kunskap hos både tjänstemän och hos De idéburna om hur
man skriver en IOP.
Fortsatta FRÖ-möten för att lyfta goda exempel och inspirera till samverkan.
Samverkan finns och fungerar bra idag men det vore bra om vi kunde skriva
ner en överenskommelse som håller över tid.
Andra synpunkter?

Beslutsunderlag
1. Remiss: Uppföljning av Överenskommelsen i Borås

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00014 1.3.1.4

Delegationsordning för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna delegationsordningen för
2019.
Ärendet i sin helhet
Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad lämnar
nämnden rätt till förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av
ärenden och i den omfattning som anges i delegationsordningen.
Beslutsunderlag
1. Delegationsordning 2019

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden

Antagen: 2012-08-23 (Delegationsbeslut)
Senast reviderad: 2019-01-30
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1

Anvisningar - delegationsordning

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

Beslutsfattare

Anmäls
FOFN

Anvisningar

Ärendehantering
Underteckna skrivelser och handlingar
för (Attest: se separat rubrik: 3)

Fritids- och folkhälsonämnden

Ordförande
Vice ordförande (ers.)
2:e vice ordförande
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Förvaltningschef eller dennes ersättare
Enhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen Verksamhetschef
Utkvittera värdepost och skriva under checkar Verksamhetschef: Ekonomi
Förvaltningschef
Ordförande

Kontrasignering Förvaltningschef

Kontrasignering av respektive enhetschef
Kontrasignering av respektive handläggare

Sekretess

Beslut om att vägra lämna ut allmän handling

HR
Nämndsekreterare
Förvaltningschef
Ordförande

Skriftligt beslut med besvärshänvisning ska
utfärdas

Ersättningsanspråk

Besluta om ersättningsanspråk från personal
och allmänhet upp till ett basbelopp
Besluta om ersättningskort vid förlust av
årskort

Förvaltningschef
Ordförande
Enhetschefer
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av
beslut

Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av
beslut

Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av
beslut

Besvär

Avvisa för sent inkommen besvärsskrivelse
Remissyttrande, enkelt planförfarande

Avge remissyttrande
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Efter samtal med stadens jurister

Förelägganden

Åtgärder efter föreläggande från
brandmyndighet, arbetsmiljöinspektion,
miljöskyddsmyndighet etc.
3

Enhetschefer
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Attest
För kontroll av ekonomiska
transaktioner

Se särskilt beslut i FOFN av besluts- och
behörighetsinstanser samt ersättare

Se attestbestämmelser. I enlighet med
Revisionens regler för intern kontroll och
intern styrning
Lista över besluts- och behörighetsattestanter
upprättas varje räkenskapsår av
Ekonomienheten

Tvåhandsprincipen gäller för samtliga
fakturor

4

Avtal
Leasing

Beslut om leasingavtal

Kommunstyrelsen

Förslag att teckna leasingavtal

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av
beslut
Avtal

KF:s beslut 076:1/2007-12-13 ”riktlinjer för
penninghantering”

Avtal

Beslut föregås av samråd med
Förvaltningschef och MBL förhandling.

Avtal

För enhetschef avses beslut enligt
”standardavtal”

Avtal om tjänster/entreprenader med
organisationer och föreningar

Träffa överenskommelser med organisationer Verksamhetschef
och föreningar om deras medverkan vid skötsel Förvaltningschef
av kommunala anläggningar och besluta om
Ordförande
ekonomisk ersättning för detta
Arrende/hyra

Avtal om serverings-, försäljning och
reklamarrenden

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
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Försäljning av varor och tjänster, taxor

Försäljning av varor och tjänster t ex artiklar
vid baden, Brygghuset, idrottsanläggningar,
fritidsgårdar, mötesplatser

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Fastställa taxor för uthyrning av diverse artiklar Enhetschef Bad
vid baden
Verksamhetschef Bad
Förvaltningschef
Ordförande
Försäljning av utrangerat material

Besluta om försäljning av utrangerat material

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Sålt material ska antecknas

Budgetansvarig
Ekonomienheten FoF
Förvaltningschef
Ordförande
Verksamhetschef Föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande

Beslut ska skickas till Redovisningsservice för
verkställande

Anstånd och fordringar

Medverkar till anstånd med hyresbetalningar,
badavgifter och andra fakturerade kostnader

Hålla inne bidrag till förening för att täcka
skuld till kommunen

Beslut fattas efter besked från
Redovisningsservice, KS eller FoFs
ekonomienhet. Redovisningsservice verkställer
fattat beslut.

Uthyrning av fritidslokaler och
idrottsanläggningar

Besluta om upplåtelse för tillfälliga
arrangemang i anläggning/lokal utanför
hyrestaxa
Teckna långtidskontrakt om upplåtelse

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter
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Teckna säsongsvisa kontrakt om fasta
träningstider och arrangemang

Fritidsutvecklare bokningsenheten
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Uthyrning av nämndens konferensanläggningar Fritidsutvecklare bokningsenheten
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter

Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter

Hyresavtal

Uthyrning av kommunens fastigheter och
lokaler som förvaltas av FOFN/LFFN
Uppsägning av hyres- och arrendeavtal

Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

S.k. internhyresavtal tecknat av LFFN enligt
fastställda principer

Föreningsbidrag

Godkänna ny förening som bidragsberättigad

Godkänna bidragsberättigade lokaler

Handläggare föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande
Handläggare föreningsenheten
Förvaltningschef
Ordförande
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Förteckning

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid
årets slut ska en samlad redovisning i
jämförelse med budget lämnas till FOFN.
Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid
årets slut ska en samlad redovisning i
jämförelse med budget lämnas till FOFN.

Besluta om föreningsbidrag grundade på
Handläggare föreningsenheten
bidragsbestämmelserna:
Förvaltningschef
- grundbidrag
Ordförande
- lokalbidrag
- aktivitetsbidrag ungdomsverksamhet
- anläggningsbidrag
- riktat bidrag och socialt riktat bidrag,
grundat på beslut av FOFN om vilka
föreningar som ska få bidraget
- driftbidrag till idrottsanläggningar
- verksamhetsbidrag
- bidrag till förening som ritar
orienteringskartor
- verksamhetsbidrag: politiska föreningar
- arrangörsbidrag
- bidrag till allmänna samlingslokaler
- startbidrag
- bidrag till sociala föreningar och sociala
donationsfonder max. 1 basbelopp
Behörighetsnivåer för undertecknande
av övriga avtal

Teckna avtal för tjänster, material och varor,
som inte finns omnämnda i övrigt under avtal
Upp till 10 basbelopp
Upp till 6 basbelopp
Upp till 3 basbelopp
5

Förteckning

Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid
årets slut ska en samlad redovisning i
jämförelse med budget lämnas till FOFN.

inom egen verksamhet

Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef

Enligt budgetansvar
Enligt budgetansvar
Enligt budgetansvar

Budgetansvarig

Enligt budgetansvar och LOU (Lagen om
offentlig upphandling)

Upphandling/inköp
Upphandling/inköp

Upphandling av tjänster, material och varor
inom ramen för driftsanslagen jfr. ”antagande
av anbud respektive direktupphandling”
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Underhållsplaner

Fastställa reparations- och underhållsplaner
inom ramen för anvisade anslag

Besluta om upphandling av entreprenad varor
och tjänster inom underhållsplanens anslag

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Plan

Förslag till underhållsplan diarieförs efter att
Lokalförsörjningsnämnden redovisat detta till
förvaltningen

Anbud/anbudsöppning

Oavsett förväntad kostnad

Anta anbud om kostnaderna överstiger 30
basbelopp
Anta anbud om kostnaderna ligger mellan 15
och 30 basbelopp

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
FOFN

Handläggare upprättar LOU protokoll, minst
två närvarande

Presidiet (Ordf. 1:e vice ordf. 2:e vice ordf.)

Anta anbud om kostnaderna ligger mellan 8
och 15 basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande

Anta anbud om kostnaderna ligger under 8
basbelopp

Verksamhetschef
Förvaltningschef

Protokoll
FOFN
Handläggare
upprättar
protokoll
Handläggare
upprättar
protokoll
Handläggare
upprättar
protokoll

Beställningsskrivelse

Kostnaderna överstiger 15 basbelopp

Förvaltningschef
Ordförande
Kostnaderna ligger mellan 8 och 15 basbelopp Förvaltningschef
Ordförande
Kostnaderna ligger under 8 basbelopp
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Beställningsbeskrivelse efter beslut i FOFN.
Beställningsbeskrivelse
Beställningsbeskrivelse, se riktlinjer för
direktupphandling
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6

Personal
Personalärenden

Yttranden till personalmyndighet
Fastställa befattningsbeskrivning
Beslut att inte återbesätta vakanta tjänster
(intern vakansprövning)

Förvaltningschef
Ordförande
Förvaltningschef
Förvaltningschef

Inte att förväxla med arbetsinstruktion

Anställningar mm

Kungöra ledig anställning
Förvaltningschef
Enhetschefer
Övriga befattningar

AB
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef
Enhetschef

Besluta om tillsvidareanställning av personal
och vikariat, inte Förvaltningschef
Enhetschefer

Verksamhetschef

Förteckning

Övriga befattningar

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

Förteckning

Anta praktikanter

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

AB
I samråd med berörd ledningspersonal och
HR. Vid oenighet hänskjuts beslutet till
Förvaltningschefen.
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AB.
Vid oenighet hänskjuts beslutet till
Förvaltningschefen.
I samråd med berörd ledningspersonal och
HR. Vid oenighet hänskjuts beslutet till
Förvaltningschefen. OBS! beslut som rör
anhörig ska fattas av Förvaltningschef eller
ordförande
Antal platser i samråd med HR.

Förhandlingsärenden

Allmänt
Upplösa anställningsavtal
Överenskommelse inom allmänna
bestämmelser om uppsägningstid
Allmänna anställningsvillkor
- Avvikelse från 8§ arbetstidslagen om
uttag av övertid med högst 200 timmer
under ett kalenderår
- Avvikelse från 10§ arbetstidslagen om
uttag av övertid med högst 200 timmer
under ett kalenderår
Lönebestämmelser
Löneinplaceringsbeslut
Ingångslöner enligt direktiv fån
förhandlingsdelegationen
Vid omräkning av tidigare lönebeslut till aktuell
sysselsättningsgrad
Bibehållen lön vid facklig utbildning

I samråd med förhandlingschef eller
förhandlingssekreterare

Förvaltningschef

Förvaltningschef

Förvaltningschef

HR
HR chef
Förvaltningschef
HR
Förvaltningschef

Lagen om anställningsskydd

Uppsägning pga. arbetsbrist enligt lagen om
anställningsskydd
Bereda annat arbete

Förvaltningschef

LAS, gäller inte Förvaltningschef

Enligt ordinarie beslutsordning för anställning

Personliga skäl
Besked om att tidsbegränsad anställning
upphör
Avsked
Återanställning vid företrädesrätt

Förvaltningschef
Enligt ordinarie beslutsordning för anställning

LAS, i samråd med HR. Vid oenighet
hänskjuts ärendet till Förvaltningschef
LAS, upp till 12 månader
LAS, i samråd med HR.

Förvaltningschef
Enligt ordinarie beslutsordning för anställning

LAS
LAS, i samråd med HR
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Underrättelse respektive varsel vid uppsägning HR specialist
pga. arbetsbrist, personliga skäl respektive
HR chef
avsked
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Besked till arbetstagare att avgå med åldersHR specialist
respektive förtidspension
HR chef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Beslut att medge minskad arbetstid pga.
Verksamhetschef
delpension
Förvaltningschef
Beslut om anställningens upphörande
(uppsägning på egen begäran)
Ordinarie uppsägningstid
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Förkortad uppsägningstid för Verksamhetschef Förvaltningschef
För övrig personal
Verksamhetschef
Besluta om skriftlig varning
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Besluta om avstängning från tjänst samt
Verksamhetschef
skriftlig erinran
Förvaltningschef
Utfärda tjänstgöringsintyg
Löneservice
Utfärda tjänstgöringsintyg
Förvaltningschef
Ordförande
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Enhetschef
Verksamhetschef
Övrig personal
Enhetschef/Verksamhetschef
Besluta om krav på sjukintyg från första
Verksamhetschef
sjukdag av arbetsgivare
Förvaltningschef
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LAS

LAS

AB
Undersök uppsägningstidens längd i samråd
med HR

AB
Utarbetas tillsammans med HR
AB

Underlag för vitsord utarbetas av respektive
arbetsledare som kontrasignerar

AB
Utarbetas tillsammans med HR

Ledighet

Bevilja tjänstledighet utan lön för:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Bevilja semester för:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Beslut att avbryta semester för arbetstagare
och bevilja ersättning för ev. omkostnader
Förvaltningschef
Övrig personal
Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring,
jourtjänstgöring, beredskap, förskjuten
arbetstid och bevilja
kompensationsledighet för:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Bevilja ledighet för enskild angelägenhet
med lön för:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal

Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/Verksamhetschef
Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef
AB
Ordförande
Förvaltningschef/Verksamhetschef

Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef
AB
Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
HR specialist/Enhetschef
Verksamhetschef/Förvaltningschef

13(16)

Bevilja ledighet för föräldraledighet,
värnpliktstjänstgöring och studieledighet
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Bevilja ledighet för fackligt och politiskt
uppdrag eller utbildning

Besluta om bibehållna
anställningsförmåner vid facklig och
politisk ledighet

Ordförande
Förvaltningschef
Verksamhetschef
HR/Enhetschef/Verksamhetschef
HR
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

HR
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef

AB
Vid studieledighet i samråd med HR.

Lagen om facklig förtroendemans ställning.
HR prövar om ledighet gäller ”rätt” facklig
verksamhet och om den är nödvändig och
skälig i förhållande till uppdraget. Arbetsledare
tillstryker eller avstryker utifrån ”…inte
medföra betydande hinder för arbetet”.
Lagen om facklig förtroendemans ställning.
HR prövar om ledighet gäller ”rätt” facklig
verksamhet och om den är nödvändig och
skälig i förhållande till uppdraget. Arbetsledare
tillstryker eller avstryker utifrån ”…inte
medföra betydande hinder för arbetet”.

Utbildning, kurser, konferenser,
studieresor

Besluta om deltagande i kurser,
konferenser och studiedagar för:
Förtroendevalda
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Studiebidrag

Nämnd
Presidiet
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef
HR/Förvaltningschef
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Alla beslut anmäls skriftligt till HR.
OBS – resor inom Norden beslutar
Förvaltningschef, resor utanför Norden
beslutar presidiet.

Efter utlåtande från enhetschef

Tjänsteresor

Besluta om tjänsteresor utanför kommunen
som kräver traktamente och/eller
reseersättnigne för:
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef
Övrig personal
Beslut om tillfälliga tillstånd att använda egen
bil i tjänst

Alla beslut anmäls skriftligt till HR.
OBS – resor inom Norden beslutar
Förvaltningschef, resor utanför Norden
beslutar presidiet.

Presidiet
Förvaltningschef
Verksamhetschef
Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef
Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Kopia av beslut till HR. avser bara begäran om
ersättning.

Betalkort

Besluta om tillgång till betalkort och ev.
kreditbegränsning
Ansökan om betalkort

KS

Kopia av
beslut

Förvaltningschef/ordförande

Se Riktlinjer för kommunens penninghantering
Enligt Kommunfullmäktiges bestämmelser
betalkort

Gåvor och uppvaktningar

Besluta om gratifikationer till underställd
personal
Besluta om uppvaktning av föreningar

Förvaltningschef
Ordförande
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser

Övriga personalärenden

Fastställa arbetsschema

Utfärda passerkort och id-kort för tillträde till
FoFs anläggningar

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande
Förvaltningschef
Ordförande
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Utfärda tillfälliga gästbiljetter

Enhetschef
Verksamhetschef
Förvaltningschef
Ordförande

Avser anläggningar inom eget ansvarsområde
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Susanne Carlsson
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033 358297

1(3)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00218 3.1.1.2

Yttrande över Utbyggnadsstrategi - mer stad längs
Viskan
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Utbyggnadsstrategi 2018-2035, Mer
stad längs Viskan och skickar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på intentionerna i strategin.
Den visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas
långsiktigt och beskriver kommunens syn på planering och utbyggnad av
centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Det är mycket
positivt att det planeras ett sammanhängande grönt stråk med parker och
mötesplatser längs Viskan. Här behöver man även ta höjd för lite större
aktivitetsytor så att människor i alla åldrar kan aktivera sig och mötas.
Forskningen visar att 300 meter är det avstånd människor längst är beredda att
gå till ett grönområde för att det ska användas ofta. Närheten har störst
betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka.
I samband med att det blir större möjligheter att bo och vistas längs Viskan vill
vi att man överväger möjligheten att som kommun bli certifierade enligt
Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för ”En Vattensäker Kommun”.
När områdena Knalleland, Getängen och Gässlösa på sikt tar ny skepnad är det
viktigt att till exempel området Norrby inte ”glöms bort”. Här bör man ta vara
på möjligheten att integrera det gamla med det nya för att inte bygga nya
barriäreffekter. De nya områdena bör även innehålla blandad bebyggelse med
hyresrätter, bostadsrätter och radhus för att inte bygga in ny segregation i
staden. Det är även viktigt att planera nya ytor för idrotts- och
rekreationsområden.
I Knalleland finns idag ett rikt föreningsliv och arenor för såväl breddidrott
som nationell och internationell tävlingsverksamhet, vilket inte nämns i
utbyggnadsstrategin. Knalleland behöver utvecklas med blandade funktioner
för handel, bostäder, föreningsliv och arenor. Det behövs även gröna ytor,
parker, tillgängliga och trygga stråk som binder samman området och
underlättar för människor att röra sig i området utan bil.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Ärendet i sin helhet
Viskan rinner som ett blått band genom Borås. Förr vände man Viskan ryggen
då industrierna dominerade stadsbilden. Under senare tid har man påbörjat en
förändring där man i planeringen lyfter fram fördelar med det blå stråket som
rinner genom staden. Det är angeläget att den byggnation som sker framöver
vänds mot Viskan. Stråket utmed vattendraget få inte ges karaktär av baksida,
det skapar lätt otrygghet.
Strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill
utvecklas långsiktigt och beskriver kommunens syn på planering och utbyggnad
av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den ger ett bra
underlag för prioriteringar och stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning,
kommunal service och infrastruktur med sikte på Vision 2025.
För att få en sammanhängande stad är det bra att bygga inifrån och ut med en
blandning av funktioner såsom bostäder, arbetsplatser och handel. Det är
mycket positivt att det planeras ett sammanhängande grönt stråk med parker
och mötesplatser längs Viskan. Här behöver man även ta höjd för lite större
aktivitetsytor så att människor i alla åldrar kan aktivera sig och mötas.
Närhet till grönområden stimulerar fysisk aktivitet, förbättrar humöret,
immunförsvaret och välmåendet, samt minskar stress och depressioner.
Forskningen visar att 300 meter är det avstånd människor längst är beredda att
gå till ett grönområde för att det ska användas ofta. Närheten har störst
betydelse för barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka. Allt
ovan talar för att utveckla ett sammanhängande grönt stråk genom staden.
Borås Stad är av WHO certifierad som en Säker och trygg kommun och arbetar
redan idag på flera olika sätt för att främja simkunnigheten hos prioriterade
grupper. I samband med att det blir större möjligheter att bo och vistas längs
Viskan vill vi att man överväger möjligheten att som kommun bli certifierade
enligt Svenska Livräddningssällskapets sex kriterier för ”En Vattensäker
Kommun”.
När man utvecklar nya attraktiva områden behöver man beakta
utbyggnadsstrategins konsekvenser för kringliggande områden. När områdena
Knalleland, Getängen och Gässlösa på sikt tar ny skepnad är det viktigt att till
exempel området Norrby inte ”glöms bort”. Norrby är en särskilt utsatt
stadsdel som redan idag är omgiven av barriärer. Här bör man ta vara på
möjligheten att integrera det gamla med det nya för att inte bygga nya
barriäreffekter. De nya områdena bör även innehålla blandad bebyggelse med
hyresrätter, bostadsrätter och radhus för att inte bygga in ny segregation i
staden. Även skolor och förskolor bör planeras så att deras
upptagningsområden omfattar olika bostadsområden. När staden växer är det
även viktigt att planera nya ytor för idrotts- och rekreationsområden. Det är bra
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om de ligger i anslutning till flera bostadsområden så att det skapas
förutsättningar för möten mellan boråsare från olika stadsdelar.
I Knalleland finns idag ett rikt föreningsliv och arenor för såväl breddidrott
som nationell och internationell tävlingsverksamhet, vilket inte nämns i
utbyggnadsstrategin. Knalleland behöver utvecklas med blandade funktioner
för handel, bostäder, föreningsliv och arenor. Det behövs även gröna ytor,
parker, tillgängliga och trygga stråk som binder samman området och
underlättar för människor att röra sig i området utan bil. Allt för att ge
förutsättningar för mer liv och rörelse vid alla tider på dygnet.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på intentionerna i strategin.
Beslutsunderlag
1. Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Från:
Skickat:
Till:

Ämne:
Bifogade filer:

ks.arende@boras.se
den 21 november 2018 16:56
Arbetsliv; FoF Förvaltningen; Förskoleförvaltningen; Adriana Koper Waris;
Utbildning; Helen Glaser; Miljö- och konsumentnämnden; Samhällsbyggnad;
Tekniska Förvaltningen; Malin Länsberg; Marita Magnusson; Maria
Antonsson; AB Bostäder i Borås; kund@borasem.se; kund@boraselnat.se;
anna.liljenby@fastighetsagarna.se; info@borasnaringsliv.se;
erik.williamson@castellum.se
2018-00821 Remiss: Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan
Missiv.doc; Utbyggnadsstrategi - Mer stad längs Viskan 181121.pdf

Hej,
Översänder remiss för Utbyggnadsstrategi - mer stad längs Viskan. Det är en fortsättning på
Översiktsplan för Borås, där kommunen tydliggör en utbyggnadsordning för utpekade
stadsutvecklingsområden i Borås.
Ser fram emot ert svar senast 2019-02-01, till ks.diarium@boras.se.
Kontakt
Sebastian Andersson
Strategisk samhällsplanerare
Stadsledningskansliet, Borås Stad
sebastian2.andersson@boras.se
033-357098
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Instans

Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00821 3.1.1.5

Remiss: Utbyggnadsstrategi – mer stad längs Viskan
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden.
Kommunens befolkning förväntas växa med 30 000 nya invånare till år 2035.
Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att
möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling med en
levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i
attraktiva lägen.
Översiktsplan för Borås pekar ut ett antal områden i staden som kan rymma
många nya bostäder och samtidigt integreras i den centrala stadsmiljön. Här
finns potential till spridning av innerstadens kvaliteter som arbetsplatser,
handel, kultur och nöjen. Förutsättningarna är särskilt goda i de områden och
stråk som ligger utmed Viskan. Stadsutveckling kräver helhetstänk, där stråk
och områden binder samman stadsdelar och mellanrummen i staden utnyttjas
bättre. Det krävs också att alla aktörer som medverkar i stadsutvecklingen delar
en gemensam målbild av vilka steg som ska tas och när.
Det finns därför ett behov av att precisera en utbyggnadsordning för
översiktsplanens utvecklingsområden. Syftet med utbyggnadsstrategin är att
tydliggöra var och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var
det kommer behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en
långsiktig vilja om hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya
behov uppstår kan kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt
som ekonomi och resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar
kommunens vilja till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer
möjlighet att fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning.
Utbyggnadsstrategin föreslås ses över årligen, för att följa upp hur utvecklingen
följer uppsatta mål och visioner, samt för att skapa utrymme för
riktningsförändringar ifall omvärldsförutsättningarna förändras. Det underlättar
aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.
Utbyggnadsstrategin skickas nu på remiss för att få in synpunkter från
kommunala och privata samhällsbyggnadsaktörer. Därefter ses dokumentet
över inför fastställandet.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida
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Remissinstanser
1. Samhällsbyggnadsnämnden
2. Tekniska nämnden
3. Miljö- & konsumentnämnden
4. Fritids- & folkhälsonämnden
5. Lokalförsörjningsnämnden
6. Förskolenämnden
7. Grundskolenämnden
8. Gymnasie- & vuxenutbildningsnämnden
9. Vård- & äldrenämnden
10. Arbetslivsnämnden
11. Sociala omsorgsnämnden
12. Kulturnämnden
13. AB Bostäder
14. Borås Energi- & Miljö
15. Borås Elnät
16. Fastighetsägarna
17. Borås näringsliv
18. Centrumfastigheter i Borås
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-02-01.
Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se gärna i både
word- och pdf-format och med filnamn som innehåller remissinstansens namn.
Ange diarienummer KS 2018-00821 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet. Dokumentet kommer också finnas tillgängligt på
www.boras.se/oversiktsplan.
Yttrandet skall innehålla en kort sammanfattning. Denna kommer användas i
den sammanställning av remissvar som ingår i det beslutsunderlag som
presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Sebastian Andersson
Handläggare
033 357098

Utbyggnadsstrategi 2018-2035
Mer stad längs Viskan
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Sammanfattning
Den här strategin visar tillsammans med Översiktsplan för Borås hur staden vill utvecklas långsiktigt. Strategin beskriver kommunens
syn på planering och utbyggnad av centrala och centrumnära stadsutvecklingsområden i Borås. Den är ett underlag för prioriteringar och
stärker förutsättningarna för bostadsförsörjning, kommunal service och infrastruktur. Utbyggandsstrategin riktar sig till alla som vill vara
med och utveckla Borås, såväl offentliga som privata aktörer. Den ger en gemensam målbild för långsiktig stadsutveckling och hjälper oss
att uppnå Vision 2025.
Borås växer snabbt och utvecklingstrycket är särskilt stort i staden. Enligt Översiktsplanen kommer kommunens befolkning växa med 30 000 nya invånare till
år 2035. Det skapar ett bostadsbehov på ca 15 000 bostäder i hela kommunen. För att möta efterfrågan och samtidigt möjliggöra en hållbar stadsutveckling
med en levande och växande stadskärna behöver bostadsbyggandet koncentreras i attraktiva lägen. Urbana kvaliteter som handel,
kultur, restauranger och offentliga mötesplatser är viktiga delar i stadens attraktivitet och livskraft. Men de kräver samtidigt ett underlag av människor och aktiviteter. Översiktsplanen pekar ut flera områden i goda lägen som har förutsättningar att integreras i den centrala stadsmiljön genom att utvecklas med bostäder,
arbetsplatser, handel och levande stadsgator. För att möjliggöra en stadsutveckling enligt uppsatta mål och strategier behöver en stor del av bostadstillskottet
koncentreras till dessa områden. Utbyggnadsstrategin föreslår därför att fokus under de kommande 10-15 åren ska ligga på att kraftsamla planering och byggande i Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa. Dessa områden och mellanrummen har goda förutsättningar att förtätas och bindas ihop till en sammanhållen
innerstad. Målet är att hälften av kommunens bostadstillskott, ca 7 000 - 8 000 bostäder ska möjliggöras här.
Stadsutveckling kräver tid, resurser och insatser från både kommunen och andra aktörer. För att få genomförandekraft behöver utbyggnaden koncentreras
etappvis så att planering, resurser och investeringar kan riktas och samordnas effektivt. Det innebär att prioriteringar behöver göras och resurser avsättas för att
genomföra projekt i de utpekade områdena.
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Syfte

Avgränsning och förutsättningar

Det finns ett behov av att förtydliga hur översiktsplanens utvecklingsområden kan genomföras. Syftet med utbyggnadsstrategin är att tydliggöra var
och när kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer
behövas ett samlat grepp och särskilda satsningar. Med en långsiktig vilja om
hur staden ska utvecklas, var nya bostäder byggs och nya behov uppstår kan
kommunen ligga steget före och utveckla staden i en takt som ekonomi och
resurser tillåter. Utbyggnadsstrategin kommunicerar också kommunens vilja
till omvärlden och ger invånare, näringsliv och andra aktörer möjlighet att i
sin tur fatta långsiktiga beslut som verkar i samma riktning. Dessutom stärker
Utbyggnadsstrategin översiktsplanens genomförbarhet och underlättar aktualisering och uppföljning av kommunens översiktsplanering.

Avgränsningen för Utbyggnadsstrategin är de utvecklingsområden och stråk
som pekas ut i översiktsplanen. Strategin beskriver en ungefärlig utbyggnadsordning för områdena under perioden 2018-2035. Ordningen utgår från en
bedömning av respektive områdes bidrag till en stadsutveckling enligt översiktsplanens intentioner om att bygga staden inifrån och ut. Strategin utgår
från att 7 000 – 8 000 nya bostäder ska möjliggöras i områdena utmed Viskan;
Stadskärnan, Knalleland, Gässlösa och de urbana stråken.
Övriga delar av staden och kommunen ska fortsätta utvecklas enligt översiktsplanens intentioner, men de kommer inte vara lika prioriterade för större
och samlade insatser som de områden som pekas ut i utbyggnadsstrategin.
Kommunen ska vara lyhörd för goda initiativ från marknaden, men måste
samtidigt driva en konsekvent linje för att få genomförandekraft över tid.
Strategin ska följas upp löpande och hållas aktuell i takt med tidens och
omvärldens förändringar. Den är ett levande dokument som ger utrymme för
omprioriteringar och riktningsjusteringar över tid och gör det möjligt att successivt flytta utblickarna framåt. Utbyggnadsstrategin medför ingen förändrad
markanvändning gentemot översiktsplanen.

Översiktsplan för Borås
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Översiktsplanens utvecklingsområden och stråk
Hestra

Knalleland

Planering för utveckling av området pågår
och byggnation för nya bostäder har börjat
genomföras på delar av området.

Knalleland är idag ett handelsområde
där ett förtätningarbete pågår med fokus
på omvandlig till blandstad. Området
bedöms rymma många nya bostäder
och stadsdelen kan bli en del av centrala
staden.

Regementet

Regementet har under senare år utvecklats etappvis som en ny stadsdel för
framförallt bostäder. Planläggning för
återstående etapper pågår.

Getängen

På Getängen finns idag olika typer av
verksamheter och aktiva tekniska anläggningar med skyddsavstånd som hindrar
annan användning i området. Området
kan på längre sikt omvandlas till blandad
stadsbebyggelse, i takt med att de tekniska anläggningarna avvecklas.

Gässlösa

På Gässlösa finns idag tekniska anläggningar och industri som på sikt kan omvandlas till blandstad. Området bedöms
kunna planeras och genomföras under
den närmaste tioårsperioden.

Stadskärnan

I stadskärnan pågår ett flertal förtäningsprojekt, som ger mer liv till stadskärnan.
Det finns goda möjligheter att förtäta de
centrala delarna av Borås och skapa en
mer livskraftig stadskärna med fler boende och stort utbud av urbana kvaliteter.

Urbana stråk

I de urbana stråken ska ny bebyggelse särskilt främjas. Stråken ska binda
samman centrala staden med övriga
stadsdelar och möjliggöra en koncentrerad stadsutveckling och hållbara resor.
Genom omvandling av vägar till stadsgator med tät bebyggelse och blandade
funktioner kan innerstadskvaliteter spridas. Utbyggnadsstrategin fokuserar på de
centrala urbana stråken, (röda pilar) som
ligger närmast stadskärnan.

Mark- och vattenanvändningskarta
från översiktsplanen
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Översiktsplanen
Översiktsplanens övergripande strategier styr de prioriteringar som görs i utbyggnadsstrategin. Översiktsplanen utgår från att Borås i första hand ska växa
i staden Borås och de fyra serviceorterna Dalsjöfors, Fristad, Sandared och
Viskafors. Utbyggnadsstrategin handlar om utvecklingen i staden. Översiktsplanens strategier pekar bland annat på ett effektivt utnyttjande av mark och
infrastruktur samt att staden ska växa inifrån och ut med en blandning av bostäder, arbetsplatser och handel. Starka stråk ska utvecklas så att staden binds
samman och hållbara resor främjas. Bostäder, arbetsplatser och mötesplatser
ska utvecklas utmed Viskan och i de historiska miljöerna från textilindustrin.

Styrkan kommer inifrån
Genom att staden växer inifrån och ut
kan mark och infrastruktur utnyttjas
optimalt, bebyggelsen hålls ihop och
nya områden integreras i den redan
byggda miljön.

6

Tätt och mixat
I staden blandas bostäder, handel,
samhällsservice, parker, mötesplatser,
kontor och andra icke-störande verksamheter, som skapar liv och rörelse
flera timmar om dygnet.

Bygg för mer buss,
cykel och gång
Kollektivtrafiken utvecklas i takt med
att ny bebyggelse tillkommer, som
bidrar till ett effektivare och robustare
nät. Gång- och cykelnätet binder samman i staden som främjar vardagsmotion och hälsosamma livsmiljöer.

Koncentrerat och
sammanbundet

Viskan och textilen
synliggörs i staden

Täthet och variation i bebyggelsen skapar attraktiva gaturum samt
utvecklar stråkens stadsmässighet. Bebyggelsen koncentreras utmed stråk,
runt hållplatslägen och stadsdelstorg,
som ger tillgänglighet och närhet till
vardagens funktioner.

Viskan är ryggraden för stadens
utveckling. I den täta stadsmiljön integreras det textila arvet för att stärka
Borås identitet som textilstad.

Strategi för mer stad längs Viskan 2018-2035
Ny innerstad i nord-sydlig riktning

Stråk och områden bildar helheten

Staden växer i nord-sydlig riktning med Stadskärnan, Knalleland och Gässlösa som tyngdpunkter utmed Viskan. De urbana stråken norrut och söderut
utgör huvudkopplingar mellan tyngdpunkterna som tillsammans bildar en tät
och sammanhängande stadsmiljö med bostäder, arbetsplatser, handel, parker
och innerstadskvaliteter. Ny bebyggelse bidrar till kontinuitet och upplevelse
av stadsmässighet som främjar hållbart resande och fysiska möten mellan
människor.

Tillsammans utgör utvecklingsområdena och stråken en stor stadsbyggnadsresurs som väl utnyttjat kan möjliggöra många bostäder samt en tätare och
mer attraktiv stad. Stråken och områdena är förutsättningar för varandra. För
Knalleland, Gässlösa och på sikt Getängen ska kunna bli attraktiva stadsdelar
med goda kopplingar till stadskärnan krävs välutvecklade stråk med bebyggelsemässig kontinuitet, inbjudande gång- och cykelvägar och en variation av
intryck. Stråken och utvecklingsområdena måste ses i ett helhetsperspektiv.

Plats för 7 000 – 8 000 nya bostäder

Ökat underlag för Götalandsbanan

Den växande innerstaden bebyggs med 7000 – 8000 nya bostäder fram till
2035 genom att utvecklingsmöjligheterna i Stadskärnan, stråken, Knalleland
och Gässlösa utnyttjas. I stadskärnan handlar det främst om kompletteringar
med mindre bostadsvolymer och lokaler genom påbyggnad, omvandling eller
exploatering av lucktomter. I stråket norrut utmed Viskan och Skaraborgsvägen samt östra delen av Knalleland finns möjlighet till bostadskomplettering
som ger mer blandstad. Stråket söderut via Druvefors samt Gässlösaområdet
bedöms kunna rymma många nya bostäder. Där handlar det både om kompletteringar utmed stråket och om förnyelseprojekt på Gässlösa när avloppsreningsverket är avvecklat.

Tillväxten i innerstaden skapar underlag för en ny station på Götalandsbanan
i ett centralt läge. Många människor, företag och arbetsplatser får därmed
närhet till såväl stadens utbud som till regionala och nationella järnvägsförbindelser. Planeringsläget för Götalandsbanan är i dagsläget osäkert, men
kommunen är mycket tydlig med att den nya stationen ska lokaliseras centralt
och bli en integrerad del av den växande innerstaden, vilket är avtalat i Sverigeförhandlingen.
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Service för enkelt vardagsliv

Viskan är ryggraden

7 000 – 8 000 nya bostäder innebär fler än 15 000 nya invånare i centrala
staden. Bostaden är inte bara byggnaden utan alla de kvaliteter som behövs
för ett gott boende och ett enkelt vardagsliv. Det ställer höga krav på planering, utbyggnad och drift av offentlig service. Kommunen ska i tidiga skeden
säkerställa att såväl offentlig som kommersiell service finns på plats när nya
bostäder etableras. Utbudet av förskolor, skolor, bibliotek, äldreboenden,
idrotts- och rekreationsområden samt teknisk infrastruktur ska möta det behov som uppstår när innerstaden växer.

Viskan är grunden för både det gamla och nya Borås. Utmed Viskan
skapas nya offentliga platser, där människor möts och där det finns
möjlighet till aktiviteter. Staden har höga natur- och rekreationskvaliteter genom att gröna platser bevaras, utvecklas och skapas. Precis som
bebyggelsen bildar de gröna platserna ett sammanhängande parkstråk
genom innerstaden. Viskan och parkerna blir hela stadens sociala
mötesstråk där boråsare från alla stadsdelar och orter kan mötas.

Det textila arvet lever vidare
Borås bygger vidare på sitt textila arv som historiskt har växt fram utmed
Viskan. Dagens och framtidens arbetsplatser inom textil är till stor del kunskapsintensiva och klusterorienterade med koncentration i stadskärnan och
kring högskolan. Den växande innerstaden ska inrymma nya arbetsplatser
inom textil- och högskoleklustret samt andra kunskapsintensiva branscher.
Historiska industrimiljöer utmed Viskan ska utnyttjas för nya arbetsplatser och
inslag av bostäder, som integreras i den växande innerstaden. Bostäder och
arbetsplatser är viktiga delar i en livskraftig och blandad stadsmiljö och skapar
underlag för urbana kvaliteter som kaféer, restauranger och kulturverksamheter.
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Utbyggnadsstrategins effekter
Bedömningen av områden och utbyggnadsordning utgår från Borås Vision
2025 och översiktsplanen. Med utgångspunkt i dessa styrdokument har områden och stråk bedömts. Följande avsnitt beskriver vad som väglett utbyggnadsstrategins bedömningar och prioriteringar.
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Utveckla mellanrummen och
binda samman staden inifrån och ut

Tillgängliggöra Viskan och miljöerna
runt Viskanstråket

Inriktningen för utbyggnadsstrategin är att bygga staden inifrån och ut.
Genom att innerstaden växer ut i de urbana stråken och binder samman
utvecklingsområdena, bryts barriärer och staden hålls ihop. Mellanrummet
mellan stadskärnan och utvecklingsområdena kompletteras utifrån behov. Vid
strategiska platser eftersträvas en tätare bebyggelse och samlade funktioner,
som lockar människor till platsen. Andra delar kan behöva stärkas med tydligare kopplingar för att få en enhetlig struktur. Utgångspunkten är att utveckla
befintliga och nya kvaliteter för att stärka innerstadskänslan och få en mer
sammanhållen struktur när staden växer.

Viskan har präglat Borås på olika sätt genom historien och är en stor del av
stadsrummet i innerstaden, som bidrar till en attraktiv miljö att vistas i. Som
visionen framhåller är Viskan en plats för inspiration, rekreation och upplevelser. Detta motiverar att tillgängliggöra och stärka miljöerna längs med
Viskan med både nya boendemiljöer, arbetsplatser men också med utrymme
för grönytor. Miljön längs med Viskan ska fortsätta integreras i staden och ses
som en del i stadsrummet. Innerstaden omfamnar Viskan med gröna stråk,
parker och mötesplatser. Dessa kvaliteter eftersträvas kontinuerligt utvecklas
längs med Viskanstråket för att skapa ett sammanhängande stråk när stadens
nya blandstad växer från norr till söder.

Täthet som ger närhet och ett enklare vardagsliv

Starkare näringsliv med textil och handel

Genom den utpekade utbyggnadsstrategin kan staden förtätas i den redan
bebyggda miljön, vilket innebär att grönområden kan bevaras, som är en viktig
resurs och tillgång för Boråsarna. Genom att samla fler funktioner på en mindre yta finns det större möjlighet att serviceutbudet kan växa och vi får en mer
livskraftig stadskärna, där människor kan mötas. Den täta staden har också en
ekonomisk drivkraft. Ett högt befolkningsunderlag, funktionsblandade miljöer, korta avstånd, trygga stadsmiljöer och närhet till parker och grönområden
genererar höga markvärden, vilket i sin tur skapar en vilja att investera. Den
täta staden ger också fler möjligheter att förflytta sig i vardagen till fots, med
cykel och med kollektivtrafik.

När staden växer finns det behov av att skapa utrymme för företag att kunna
etablera sig i goda centrala lägen, som erbjuder variation och mångfald av
funktioner. Lokaliseringen för företag är viktig för att locka rätt kompetens
och verka som en konkurrenskraftig stad. Borås ska kunna erbjuda företag att
etablera sig i attraktiva stadsmiljöer, där kollektivtrafiken är god och utbudet
av restauranger, boendemiljöer samt annan service finns tillgänglig. Gamla
textilbyggnader i attraktiva lägen kan på sikt omvandlas till personalintensiva arbetsplatser tillsammans med inslag av bostäder, som skapar mer liv fler
timmar på dygnet.

Genomförande och fortsatt arbete
Utbyggnadsstrategin bidrar med en framtidsbild som visar var värden kan uppstå i staden. Den visar var det kan bli attraktivt att bygga bostäder och etablera
företag, vilket sannolikt ökar marknadens investeringsvilja. Ett framgångsrikt genomförande bygger på att kommun och marknad tillsammans skapar värden.
Platsers attraktivitet kan öka genom medveten lokalisering av bostäder och offentlig och kommersiell service. Inom kommunen behöver alla verksamheter
verka i samma riktning, exempelvis genom att uppdrag och planer följer utbyggnadsstrategin. Det kräver ett nära samarbete men också politiskt ledarskap som
håller fast vid strategin över tid.

Programstudier på områdesnivå

Rådighet över marken

Utbyggnadsstrategin är i huvudsak en prioriteringsgrund för det fortsatta
arbetet. Den tar inte ställning till innehållet i de utpekade områdena utan
visar på möjligheter. Därmed återstår ett arbete med att hitta rätt volymer
och strukturer för bland annat bebyggelse och trafik. Utredningar behöver
göras i tidiga skeden innan planläggning, projektering och byggnation tar vid.
Några exempel är markundersökningar, saneringsbehov, omlokalisering av
verksamheter och bebyggelse samt behovsanalyser av offentlig service. Staden
kommer behöva arbeta med planering på nivån mellan översiktsplan och detaljplan, där respektive områdes potential utreds med helhetsperspektiv. Detta
bör ske inom ramen för stadsutvecklingsprogram, planprogram, strukturplaner eller fördjupade översiktsplaner. Kommunens planeringshorisont är normalt längre än exempelvis exploatörers, vilket innebär att Borås Stad behöver
sätta igång processer tidigt för att möjliggöra genomförande i senare skeden.

Kommunen har flera möjligheter att styra och driva på samhällsutvecklingen.
En god markberedskap är ett av verktygen och ger kommunen ökade möjligheter och förutsättningar att genomföra utbyggnad av bostadsområden,
verksamhetsområden, kommunal verksamhet och infrastruktur. Som markägare har kommunen möjlighet att styra markanvändningen och utvecklingen
av staden i önskad riktning. Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav
tillgodoser kommunen behovet av mark för olika samhällsbyggnadsbehov.
Kommunens ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” är framtaget för
att fastlägga de riktlinjer som ska gälla för att långsiktigt säkerställa erforderlig
mark för samhällets expansion och att skapa en tydlighet i förvaltningen av
kommunens mark. ”Riktlinjer för förvärv och försäljning av mark” ihop med
styrdokument har som syfte att vara ett beslutsunderlag vid kommunal hantering av markärenden
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Hållbar exploateringsekonomi (ansvar och finansiering)

Dialog

En kraftfull stadsutveckling kommer medföra stora investeringar i infrastruktur, offentliga miljöer och funktioner. Kommunen kommer inte ensam kunna
bära alla kostnader, utan de måste fördelas mellan alla exploaterande aktörer
i områdena. För detta behövs finansieringsmodeller som klargör ansvar och
ekonomisk fördelning av offentliga och privata medel.

Staden ska utvecklas för människor och det är därmed naturligt att boråsarna
ska involveras i samhällsbyggandet. Delaktighet ska vara en röd tråd över tid,
där hela kommunens befolkning ska ges möjlighet till inflytande över framtiden. Kreativa former för dialog och medskapande ska utvecklas och användas
i samverkan med civilsamhället. Kommunen, näringslivet, fastighetsägare och
invånarna ska tillsammans forma berättelsen om framtidens Borås.

Komplexa processer kräver nya arbetssätt

Fortsatt arbete

Stadsutveckling handlar om att lösa komplexa processer där många aktörer
och intressen ingår. Processerna är sällan linjära utan snarare stegvisa där man
kan behöva stanna upp, bedöma nuläget och kanske ändra riktning under
arbetets gång. Det kräver samordning, samverkan och samstyrning mellan förvaltningar (och aktörer) för att kunna genomföra det som är beslutat. Genom
att agera tillsammans på olika nivåer kan medverkande aktörer genomföra
projekt. En utmaning i detta är att olika professioner/aktörer/tjänstemän kan
ha olika uppdrag, bevaka olika frågeställningar, ha olika förståelse av hur förutsättningarna ser ut samt se olika på vilka möjligheterna och utmaningarna
är. Därmed blir också bilden av vad som ska uppnås olika, hos olika aktörer.
Samverkansprocessen kan då skapa förutsättningar för att se olika perspektiv på problem och lösningar och förhoppningsvis därigenom skapa bättre
förståelse för varandras ståndpunkter och varför olika val och beslut tas. På så
sätt kan gemensamma strukturer skapas och det blir enklare att i tidiga skeden
identifiera viktig information.

Stadsledningskansliet leder arbetet med strategisk samhällsplanering samt
mark- och exploateringsfrågor. Nästa steg är att forma en ny organisation som
får i uppdrag att leda och driva de processer som behövs för att utveckla Borås enligt utbyggnadsstrategin. Organisationen ska involvera kompetenser från
flera delar av kommunen och ledas av processledare. Organisationen ska ges
den tid och de resurser som krävs för att fokusera på sitt uppdrag. Organisationen ska formas under 2019.

Uppföljning

För att säkerställa att utbyggnadsstrategin får betydelse i utvecklingen av Borås
och fungerar som stöd i fortsatt arbete är det nödvändigt med en metod för
uppföljning. Syftet är att dels att följa upp hur väl pågående stadsbyggnadsoch stadsutvecklingsarbete förhåller sig till utbyggnadsstrategin och dels vid
behov justera prioriteringar. Uppföljningen är också en metod för att bedöma
huruvida överstiksplanen och utbyggnadsstrategin är aktuell. Nya frågor väcks
och förutsättningar förändras, vilket ställer krav på en rullande och kontinuerlig översiktsplanering. Strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet
ansvarar för uppföljningsarbetet som sker årligen. Följande rubriker är exempel på vad som kan följas upp utifrån utbyggnadsstrategin.

15 000 människor

7 500 bostäder

Skola/ Förskola

Grönska

Service/handel

•

Antagna detaljplaner (lokalisering)

•

Färdigställda bostäder i områden och stråk

•

Kommunal service

•

Parker och grönt

•

Trafik – trafikåtgärder

•

Strategiska markförvärv

Fritidsverksamhet

Infrastruktur och
teknisk försörjning

Arbetsplatser

För att utvecklingen ska kunna ske med ett helhetsperspektiv behöver planeringen se till att många olika funktioner samordnas när staden växer.
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Arbetsgrupp:
Tjänstepersoner från följande
förvaltningar som deltagit i arbetet:
STADSLEDNINGSKANSLIET
ADRESS: Kungsgatan 55, Postadress:
501 80 Borås
WEBBPLATS: boras.se
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Stadsledningskansliet
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Miljöförvaltningen
Tekniska förvaltningen
Fritids- och folkhälsoförvaltningen
Lokalförsörjningsförvaltningen

Sida

SKRIVELSE
Datum

2019-01-30
Susanne Carlsson
Handläggare
033 358297

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00141 3.6.7.25

Val av ledamöter till lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet 2019
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse …. , ….. och ….. som ordinarie
ledamöter och ….. , …… och ….. till ersättare i det lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet.
Sammanfattning (Ärendet i sin helhet)
Förvaltningens verksamhet omfattar områdena fritid, anläggningar,
badverksamhet, föreningsverksamhet, mötesplatser, öppen
ungdomsverksamhet och folkhälsa. Genom de lokala råden har förvaltningen
möjligheter att fånga frågor som är viktiga för de här grupperna.
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för äldre och
personer med funktionsnedsättning samt vara en del i nämndens
samordningsuppdrag kring lokalt inflytande, delaktighet och demokratifrågor.
Rådets uppgift är att vara Fritids- och folkhälsonämndens remissorgan och
vara en länk mellan pensionärs- och funktionshinderorganisationerna i Borås
och Fritids- och folkhälsonämnden.
Rådet har elva ledamöter där Fritid- och folkhälsonämnden utser tre
ledamöter. Varje pensionärsorganisation utser en ledamot och en ersättare.
Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter och fyra ersättare.
Ersättare medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden
utser ordförande bland sina ledamöter i råden. Organisationernas
representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Beslutsunderlag
1. Reglemente för pensionärsråd
2. Reglemente för funktionshinderråd
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Reglemente för Funktionshinderrådet

014:7

Reglemente för Funktionshinderrådet
Antaget av Kommunfullmäktige 2001-09-20, reviderat 2005-08-18, 2012-02-23 och 2017-04-27.
Gäller fr.o.m. 2017-05-01
I funktionshinderråden ska finnas företrädare för områdena svårt att röra sig, svårt att höra, svårt att se,
svårt att bearbeta, förmedla och tolka information samt svårt att tåla vissa ämnen.

§1

Syfte

Funktionshinderråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande funktioner knutna till
Kommunstyrelsen (centralt funktionshinderråd), Sociala omsorgsnämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala funktionshinderråd). Frågor i funktionshinderråden ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.
Funktionshinderråden har till syfte att;


bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning att
leva och bo i Borås



öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning



stärka inflytandet i alla frågor som rör personer med funktionsnedsättning



vara organ för ömsesidig information mellan funktionshinderorganisationer och Borås Stad

§2

Uppgifter

Samtliga råd har som uppgift att;


föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller personer med
funktionsnedsättning



vara remissorgan i frågor som berör personer med funktionsnedsättning



ta fram en årsplanering för rådet samt varje år lämna en redovisning och utvärdering av rådets
arbete.

§3

Organisation

Råden väljs för fyra år och mandattiden ska sammanfalla med Kommunfullmäktiges mandatperiod.
Nämnd/styrelse utser ordförande. Organisationerna utser vice ordförande.
Rätt till representation har organisationer som får föreningsbidrag.
Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med funktionshinderorganisationerna ansvara för
utbildning av ledamöter i råden.
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Centrala funktionshinderrådet, Kommunstyrelsen
Centrala funktionshinderrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.
Uppgifter:
 huvuduppgiften är att behandla frågor av övergripande karaktär


yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer

Centrala funktionshinderrådet har fjorton ledamöter. Kommunstyrelsen utser fyra ledamöter och
Funktionshinderorganisationerna tio.
Lokalt funktionshinderråd Sociala omsorgsnämnden
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
samt vara del i nämndens samråd med brukar- och intresseorganisationer som är tvingande enligt lagen om
Stöd och service till vissa funktionshindrade, (§ 15, p7) och rekommenderat i socialtjänstlagen, (3 kap 5§)
och i hälso- och sjukvårdslagen, (§8).
Uppgifter:
 bevaka frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning
 vara nämndens forum för samråd i planerings, utvecklings-och uppföljningsprocesserna inom
verksamheterna
 bevaka att det finns bostäder och sysselsättning för personer med funktionsnedsättning
Rådet har elva ledamöter. Sociala omsorgsnämnden utser tre ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser åtta.
Lokalt funktionshinderråd Fritid och folkhälsonämnden
Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för personer med funktionsnedsättning
samt vara en del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.
Uppgift:
Föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens ansvar; lokalt
inflytande, främja hälsa, fritid, friluftsliv, föreningsverksamhet, folkhälsa.
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna
utser fyra ledamöter och funktionshinderorganisationerna utser fyra. Namngivna ersättare finns utsedda för
organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande.

§4

Administration

Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala funktionshinderråden och Stadsledningskansliet det
Centrala funktionshinderrådet.
Alla råden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig
över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner.
Kommunens funktionshinderkonsulent medverkar vid samtliga råd och kommunens tillgänglighetskonsulent medverkar vid det centrala funktionshinderrådet.
Funktionshinderråden har möjlighet att adjungera personer till råden vid behov.

§5

Uppföljning
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Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019.

§6

Ersättning

Ersättning till funktionshinderrådets ledamöter utgår enligt Kommunfullmäktiges beslut om bestämmelser
för ersättningar till kommunens förtroendevalda. För ersättning utöver ovanstående fattar enskild
nämnd/styrelse beslut.
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Reglemente för pensionärsråd
Antaget av Kommunfullmäktige 2011-01-27. Reviderat 2017-04-27
Gäller fr.o.m. 2017-05-01

§ 1 Syfte
Pensionärsråden är samråds-, informations- och remissorgan med rådgivande
funktioner knutna till Kommunstyrelsen (centralt pensionärsråd), Vård- och äldrenämnden samt Fritid- och folkhälsonämnden (lokala pensionärsråd). Frågor i pensionärsrådet ska i första hand behandlas på planeringsstadiet.
Pensionärsråden har till syfte att
 skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 vara organ för ömsesidig information mellan pensionärernas organisationer
och Borås Stad
 förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
§ 2 Uppgifter
Pensionärsråden ska behandla allmänna frågor om kommunens äldre- och pensionärsservice.
Samtliga råd har som uppgift att




föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i frågor som gäller äldre,
vara remissorgan i frågor som berör pensionärer
ta fram en årsplanering för rådet

§ 3 Organisation
Pensionärsrådens mandattid ska sammanfalla med kommunala nämnders
mandattid. Rätt till representation i Borås Stads pensionärsråd har organisationer som;
 har som huvudinriktning att driva pensionärernas intressefrågor
 är öppna för alla pensionärer
 har betalande och individuellt anslutna medlemmar
 har lokalavdelning med styrelse i Borås
 har minst 400 medlemmar i Borås Stad.
Ansvarig nämnd/styrelse beslutar inför varje mandatperiod vilka organisationer som uppfyller
ovan angivna kriterier. Vid varje ny mandatperiod ska kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna ansvara för utbildning av samtliga ledamöter i råden.
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Organisationer i centralt och lokalt pensionärsråd:
 Pensionärernas Riksorganisation (PRO)
 Sveriges Pensionärsförbund (SPF)
 Svenska Kommunal Pensionärernas Förbund (SKPF)
 Föreningen Aktiva Seniorer (FAS)
Äldreombudsmannen deltar vid samtliga råd.
Centrala pensionärsrådet

Centrala pensionärsrådet är knutet till Kommunstyrelsen och behandlar strategiska kommunövergripande frågor.
Uppgifter:
 huvuduppgiften är att medverka inför beslut om långsiktig utveckling och inriktning för att
skapa goda förutsättningar för äldre att leva och verka i Borås Stad
 kommunens äldreomsorg samt frågor angående budget
 yttra sig vid eventuellt införande av alternativa driftsformer
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
Centrala pensionärsrådet har tio ledamöter och lika många ersättare. Kommunstyrelsen utser två ledamöter och ersättare. Fördelning av representanter för deltagande pensionärsorganisationer i centrala pensionärsrådet:
Pensionärernas Riksorganisation (PRO), tre ledamöter och tre ersättare
Sveriges Pensionärsförbund (SPF), två ledamöter och två ersättare
Kommunalpensionärernas Förbund (SKPF) två ledamöter och två ersättare
Föreningen Aktiva Seniorer (FAS) en ledamot och en ersättare
Kommunstyrelsen utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser
vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokala pensionärsråd
De lokala pensionärsråden är knutna till Vård- och äldrenämnden och Fritid- och folkhälsonämnden och behandlar frågor inom respektive nämnds verksamhetsområde.
Lokalt pensionärsråd Vård – och äldrenämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet i verksamhetsfrågor
inom äldreomsorgen.
Uppgifter:
 ge pensionärer förutsättningar till större valfrihet och delaktighet av kommunens äldreomsorg
 medverka till att främja det förebyggande arbetet inom äldreomsorgen, bland annat teknikutveckling och ett pro-aktivt arbete med äldres hälsa
 bevaka att det finns tillgängliga bostäder för pensionärer
 medverka i planeringsarbetet vid ny-, om- och till- byggnad av äldrebostäder, t ex genom
representation i arbetsgrupper
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Rådet har elva ledamöter. Vård- och äldrenämnden utser tre ledamöter och pensionärsorganisationerna åtta ledamöter, två ledamöter från varje organisation. Namngivna ersättare finns utsedda
för organisationernas ledamöter. Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland sina ledamöter i rådet. Pensionärsrepresentanterna utser vice ordförande bland sina ledamöter.
Lokalt pensionärsråd Fritid- och folkhälsonämnden
Syfte: Rådet ska bidra till en positiv utveckling och en ökad delaktighet för de äldre samt vara en
del i nämndens samordningsuppdrag kring lokalt inflytande.
Uppgift:
 föreslå och medverka till förändringar och förbättringar i områden inom förvaltningens
ansvar;
o lokalt inflytande
o främja äldres hälsa
o fritid
o friluftsliv
o föreningsverksamhet
o folkhälsa
Rådet har elva ledamöter. Fritid- och folkhälsonämnden utser tre ledamöter, pensionärsorganisationerna utser fyra ledamöter, en ledamot från varje pensionärsorganisation. Funktionshinderorganisationerna utser fyra ledamöter. Namngivna ersättare finns utsedda för organisationernas ledamöter.
Dessa medverkar vid mötet då ordinarie ledamot är frånvarande. Nämnden utser ordförande bland
sina ledamöter i rådet. Organisationernas representanter utser vice ordförande bland sina ledamöter.

§ 4 Administration
Respektive förvaltningskontor administrerar de lokala pensionärsråden och Stadsledningskansliet
det Centrala pensionärsrådet.
Alla pensionärsråden sammanträder minst fyra gånger per år. Ett av sammanträdena ska ge möjlighet att yttra sig över kommande års budget. I övrigt beslutar varje råd om sina egna rutiner.
Pensionärsråden har rätt att till sammanträde kalla berörda politiker och tjänstemän.

§ 5 Uppföljning
Uppföljning av rådens arbete ska genomföras inför ny mandatperiod 2019.

§ 6 Ersättning
Frågan om ersättning till pensionärsrådets ledamöter och ersättare prövas av Kommunfullmäktige i samband med beslut om bestämmelser för ersättningar till kommunens förtroendevalda.
För ersättning utöver ovanstående fattar enskild nämnd/styrelse beslut.
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SKRIVELSE
Datum

2018-01-30
Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00010 3.6.7.25

Val av ledamöter och ersättare till Kommunala
Fritidsrådet 2019-2022
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse följande fem ledamöter och
fem ersättare till Kommunala Fritidsrådet under mandatperioden 2019-2022.
Ärendet i sin helhet
Kommunala Fritidsrådet är en referens- och samrådsgrupp, utan beslutande
funktioner, till Fritids- och folkhälsonämnden. Fritidsrådets syfte är att bereda
föreningslivet möjlighet att framföra åsikter och få insyn i nämndens
verksamhet beträffande handläggning av fritids- och idrottsfrågor av allmän
karaktär.
Kommunala Fritidsrådet har nio ledamöter och sju ersättare. Fem av
ledamöterna jämte fem ersättare utses av Fritids- och folkhälsonämnden.
Övriga ledamöter och ersättare utses av föreningarna genom Föreningsrådet.
Beslutsunderlag
1. Reglemente för Kommunala Fritidsrådet
Beslutet expedieras till
1. Föreningsrådet

Håkan Eriksson (C)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

fritidfolkhalsa@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Susanne Carlsson
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00192 2.3.2.2

Deltagande i konferens ”Hur kan vi arbeta för fullföljda
studier” den 26 februari 201 i Göteborg
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslås utse ….. representanter från nämnden
som deltagare i konferensen ”Hur kan vi arbeta för fullföljda studier?” i
Göteborg den 26 februari 2019.
Ärendet i sin helhet
Västra Götalandsregionen har tagit beslut i regionfullmäktige om en
kraftsamling för fullföljda studier. Därför bjuder man årligen in till en konferens
i februari runt temat fullföljda studier.
Syftet med konferensen är att öka kunskapen om hur vi kan driva förändring,
lära av hur andra har arbetat och inspireras till att tillsammans driva förändring.
Liksom tidigare år är det ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier.
Genom medverkan i konferensen får man kunskaper inom temat samt
möjligheter till kontaktskapande och nätverk.
Målgrupp är politiker i region och kommuner samt tjänstemän inom de
verksamheter som berörs av temat.
Beslutsunderlag
1. Inbjudan till konferensen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Boka dagen!
26 februari 2019

Fullföljda studier
– för liv och framtid!
Strävan efter goda förutsättningar för en positiv uppväxt för barn och unga är en
framtidsfråga som berör hela Västra Götaland och såväl regionen, kommunerna,
akademin och idéburen sektor.
Folkhälsokommittén/Beredningen för folkhälsa och social hållbarhet välkomnar
politiker och tjänstepersoner regionalt och lokalt, representanter från idéburen
sektor med flera till 2019 års konferens.
• Tisdag 26 februari 2019
• Klockan 9:30-16:00 med fika/registrering från 9:00
• Radisson Blu, Göteborg
Liksom tidigare år har vi ett brett perspektiv på utmaningen fullföljda studier med
kunskapspåfyllnad och exempel från bland annat skola och socialtjänst,
regionutveckling, hälso- och sjukvård och civilsamhället.
För mer information se www.vgregion.se/konferensfullfoljdastudier , på denna sida
kommer även program samt anmälningsmöjlighet att publiceras under början av
december. Där finns även kontaktinformation kring möjlighet att presentera eget
arbete eller ge förslag på lärande exempel och spännande forskning för
presentation under konferensen.

Välkommen!

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-01-30
1.

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-12-19-20 § 209 samt bilaga avseende
Kommunfullmäktiges valberedning gällande förtroendeuppdrag mandatperioden 2019-2022 (201900006 1.1.1.2).

2.

Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsdrag 2018-11-22 § 195 samt bilaga avseende
Kommunfullmäktiges sammanträdesdagar 2019 (2018-00166 3.5.8.25).

3.

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-11-22 § 196 samt bilaga avseende Borås
Arena 2.0 (2016-00155 821).

4.

Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-11-22 § 189 samt bilaga Delårsrapport
januari-augusti 2018 för nämnderna och de kommunala bolagen (2018-00222 1.2.1.4).

5.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Alidebergsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

6.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Borås Simarena (2018-00230 3.2.1.7).

7.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Dalsjöbadet (2018-00230 3.2.1.7).

8.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Stadsparksbadet (2018-00230 3.2.1.7).

9.

Miljöförvaltningen: Anmälan av Kommunikation 2018-11-30 om Förslag till beslut om inklassning
och årlig tillsynsavgift för hälsoskyddstillsyn på Sandaredsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

10. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Alidebergsbadet (2018-00230 3.2.1.7).
11. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2019-01-14 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Borås Simarena (2018-00230 3.2.1.7).
12. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Dalsjöbadet (2018-00230 3.2.1.7).
13. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Stadsparksbadet (2018-00230 3.2.1.7).
14. Miljöförvaltningen: Anmälan av Beslut 2018-12-19 om inklassning och årlig tillsynsavgift för
hälsoskyddstillsyn på Sandaredsbadet (2018-00230 3.2.1.7).

15.

Miljöförvaltningen/Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Svar på inspektionsrapport
2018-10-04 Byttorps IF samt bilaga (2018-00225 3.2.1.6).

16.

Miljöförvaltningen: Beslut 2019-01-14 om riskklassning och årlig kontrollavgift för Brygghuset
(2019-00011 3.2.1.8).

17.

Borås Stad/IF Elfsborg: Bekräftelse mellan IF Elfsborg och Borås Stad på nyttjande av
träningsanläggning för UEFA-säsongen 2019/2020 samt fotbollsanläggning för matcher ingående i
UEFA:s klubbtävlingar 2019/2020 (2019-00021 3.6.2.8).

18.

Förvaltningsrätten i Jönköping: Anmälan av Förvaltningsrätten i Jönköpings dom 2018-11-30 i mål
nr 1128-18, Överklagan av beslut om att hyra lokal av Borås Stad (2018-00007 2.6.1.2).

19.

Boverket: Anmälan av Beslut 2018-12-04 enligt förordningen (2016:398) om stöd till utemiljöer i
vissa bostadsområden, Fjärdingsparken i Borås (2017-00190 829).

20.

Borås Stad/Svenska Kyrkan: Anmälan av Överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap
(IOP) mellan Borås Stad och Svenska kyrkan Borås gällande Öppen Ungdomsverksamhet i Gustav
Adolfs församlingshem 2019-01-01 - 2020-12-31 (2018-00232 3.6.7.25).

21.

Borås Stad/Polisen: Anmälan av Förlängning av medborgarlöfte Hässleholmen - Hulta - Norrby
under tiden 2019-02-01 - 2019-05-31 (2019-00020 1.1.6.0).

22.

Västra Götalandsregionen: Anmälan av Verksamhetsplan 2019 för samverkan och samfinansiering
av lokalt folkhälsoarbete i Borås stad.

23.

Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från Lokala pensionärs- och
funktionshinderrådet 2018-11-22 (2018-00092 3.7.1.25).

24.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Uppdaterad Handlingsplan för en ekonomi i
balans 2018 (2018-00177 2.4.1.4).

25.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
november 2018 (2018-00040 1.2.4.1).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-01-30
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om arrangörsbidrag för ”The Golden Girl
Championship” den 1-3 februari 2019 an i Borås (2018-00223 3.6.7.2).

