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Instans

2018-06-19

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00010 1.2.3.2

Cecilia Strömberg
Handläggare
033 357303

Attest, Attestanter 2018 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna uppdateringen av beslutsoch behörighetsattestanter för 2018, enligt bilagd lista.

Sammanfattning
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska
varje nämnd utse attestanter. Beslut fattades senast på nämndmöte 2018-02-21
med diarienr FOFN 2018-00010 1.2.3.2. Fritids- och folkhälsonämndens
uppdaterade lista gällande besluts- och behörighetsattestanter för 2018 finns
bilagd till skrivelsen. Listan har uppdaterats med nya beslutsattestanter för
Sandareds fritidsgård, Mötsplats Hulta samt två tillfälliga beslutsattestanter för
verksamheten som avser badresor.

Beslutsunderlag
1. Fritids- och folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter
2018
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Kommunrevisionen för kännedom

Ida Legnemark
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSOFÖRVALTNINGEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser
Ansvarsområde
Tillfälliga beslutsattestanter
Badresor VHT 44960 (attesträtt 1 maj - 30 sep)
Badresor - VHT 44960 (attesträtt 1 maj - 30 sep)

Ansvarskod

Befattning

Namn

Agresso
Beloppsgräns
användare i tkr

218009
218009

Föreståndare
Föreståndare

Alfred Shitarica
Vivianne Tuominen

21LS

Fritids- och folkhälsonämnden

21*

Ordförande
Vice ordförande
2:e vice ordförande

Ida Legnemark
Cecilia Andersson
Christer Lundberg

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

21*

Förvaltningschef

Tommy Jingfors

21FI

Obegränsat

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande
Ekonomi - övergripande, bokföring, reversering, e-handel
IT och telefoni
HR/Marknadsföring och kommunikation
HR
Marknadsföring och kommunikation

21*
21*
210420
2103*
210310
210320

Chef för ekonomifunktionen
Ekonomiadm/Bokhållare
IT- ansvarig
HR-chef
HR-specialist
Kommunikatör

Cecilia Strömberg
Eva Lindqvist
Rune Hagen
Linda Andersson
Ann Kullander
Annika Baagöe-Larsen

21EK
21EF
21EH
22 LA
21ED
21TC

500 tkr
0,001 tkr
50 tkr
300 tkr
50 tkr
50 tkr

Kvalitet- och utveckling
Kvalitet- och utveckling

2102*

Enhetschef

Åsa Skytt Jansson

21HG

150 tkr

Folkhälsa/Träffpunkt Simonsland/Jämlik hälsa
Folkhälsoenheten
Projekt - Jämlik Hälsa
Träffpunkt Simonsland
Träffpunkt Simonsland

219*
219009
219010
219010

Verksamhetschef
Projektledare
Enhetschef
Samordnare

Susanne Carlsson
Ulrika Lindstedt
Sofie Nelsén
Anah Sjösten

21HB
21KC
21AA
21AE

300 tkr
50 tkr
150 tkr
0,001 tkr

Förenings- och anläggningsverksamhet
Föreningsenheten

214*, 212*

Verksamhetschef

Hans Andersson

21BB

300 tkr

Föreningsstöd och bokning
Föreningsstöd och bokning

214010

Enhetschef

Martina Lindberg

21BC

150 tkr

Anläggningsverksamhet - Anläggnings- och föreningsutveckling
Anläggningsenheten
Idrottsplatser och idrottshallar
Idrottsplatser och idrottshallar
Badplatser, spår och leder

212*
212010
212020
212030

Enhetschef
Verksamhetssamordnare 1
Verksamhetssamordnare 2
Fritidsutvecklare

Mikael Hedberg
Hans Frisk
Erik Hang
Anna Karlsson

21BA
21FH
21FG
21FJ

150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

45,5 tkr
45,5 tkr
Obegränsat

Sundholmen
Sundholmen (fakturor och attestgrupp e-handel)
Sundholmen ( attestgrupp e-handel)
Lundby Park

212040
212040
212040
212050

Föreståndare
Samordnare
Samordnare
Enhetschef

Anna-Karin Lindberg
Yvonne Bylin
Helena Ahlstedt
Ricard Sunding

21FK
21FL
21DH
21HQ

50 tkr
0,001 tkr -50 tkr
50 tkr
150 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor-barnkoloni
Mötesplatser/förebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet
Brygghuset
Brygghuset
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni
Förebyggande arbete/process och utveckling, Badresor/Barnkoloni
Framtid Sjöbo Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård
Framtid Sjöbo
Alieberg- och Sjöbo Fritidsgård
Mötesplats Norrby/Norrby- och Hestra Midgårds fritidsgård
Mötesplats Norrby/Norrby Fritidsgård
Hestra Midgårds Fritidsgård
Sandareds Fritidsgård
Sandareds Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg/ Göta- och Kristinebergs Fritidsgård
Dalsjöfors- och Munkågårdens Fritidsgård
Dalsjöfors Fritidsgård
Munkågårdens Fritidsgård
VI Hässleholmen, Hässlehus Fritidsgård
Hässlehus Fritidsgård
VI Hässleholmen
Brämhults- och Viskafors fritidsgård samt fritidsgårdsv. Ridhuset
Brämhults Fritidsgård
Viskafors Fritidsgård
Mötesplats Hulta, Hulta Fritidsgård
Hulta Fritidsgård
Mötesplats Hulta

217*, 218*
217*, 218*
217010
217010
217003, 218009
217003, 218009
217030, 218012, 218013
217030
218012, 218013
217060, 218021, 218031
217060, 218021
218031
218032
218032
217070, 218041, 218042
217070, 218041, 218042
218051, 218011
218051
218011
217050, 218061
218061
217050
218033, 218071
218071
218033
217040, 218081
218081
217040

Verksamhetschef
Utredningsledare
Enhetschef
Samordnare
Enhetschef
Ungdomssamordnare
Enhetschef
Samordnare
Fritidsledare
Enhetschef
Bibliotekarie
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare, kordinator
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Fritidsledare
Enhetschef
Fritidsledare
Samordnare

Marie-Lousie Bengtsson
Lars Larsson
Åsa Broms
Andreas Stenman
Tina Brodin
Katarina Rosenback
Håkan Lodin
Roger Fredriksson
Marie Oinas
Emma Ragnarsson
Eva Boman
Vivianne Tuominen
Per Gustenius
Magnus Andersson
Helena Louga Lindberg
Jonas Erdogan
Ann Milbredt
Fredrik Linderholm
Carina Karlsson
Åsa Gunnesson Bergstrand
Johan Nyqvist
Liva Zalcmane
Jan Rosenberg
Daniel Ekberg
Henrik Czolowski
Tony Kampf
Sarhad Hamesor
Ramadhan Hashim

21CA
21CB
21HK
21HZ
21CF
21CL
21LA
21CM
21LU
21CH
22EM
21LS
21CB
21LR
21CJ
21LH
21LI
21LJ
21LB
21LK
21LL
21CO
21LM
21LM
21LF
21LO
21LP
21CS

300 tkr
150 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr
150 tkr
0,001 tkr
0,001 tkr

Badverksamhet - bad- och simanläggningar
inkl. teknisk drift
Badenheten
Stadsparksbadet
Sandaredsbadet
Dalsjöbadet
Borås Simarena/Alidebergsbadet

215*
215030
215040
215050
215060, 215070

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

Mona Carlbom
Stefan Frisk
Anna Paulsson
Mattias Karlsson
Hans Johansson

21SF
21SG
21SS
21SD
21SO

300 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

Teknisk driftsenhet

Behörighetsattest/utanordning
* Innebär kontroll av att behöriga personer har
beslutsattesterat samt, då utbetalning ska ske, att beloppet
beordras för utbetalning till angiven betalningsmottagare via
avräkningskontot.
Övrigt
Tillförordnad förvaltningschef -

Övertar behörigheter som motsvarar förvaltningschef enligt ovan
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter.
Ersättningsperiod är som längst 2 månader.

215080

Enhetschef

Adrian Säverot

21SB

Förvaltningschef
Ekonom
Bokhållare
Verksamhetschef /
Tillförodnad förvaltningschef

Tommy Jingfors
Cecilia Strömberg
Eva Lindqvist
Susanne Carlsson

21FI
21EK
21EF
21HB

150 tkr
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Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Datum

Instans

2018-06-19

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2017-00090 821

Anslagsframställan avseende nybyggnad och
ombyggnad på SE-vallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner Lokalförsörjningsnämndens
anslagsframställan och ekonomiska kalkyl. Samtidigt söker nämnden
kompensation för den utökade hyran i en kommande budgetram.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser med tillfredsställelse att ombyggnationer
kommer till stånd på Sven Erikssonsvallen, då de befintliga lokalerna är
undermåliga och åtgärder är nödvändiga för att föreningen ska kunna bedriva
en ändamålsenlig verksamhet.
Beslutsunderlag
1. Lokalförsörjningsnämndens anslagsframställan och ekonomiska kalkyl.
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Lokalförsörjningsnämnden

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

1(2)

SKRIVELSE
Datum

Instans

2018-06-19

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00123 3.6.9.2

Tommy Jingfors
Handläggare
033 357366

Evenemangsfält - förstudie av behov
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tackar för en gedigen förstudie och ger
förvaltningen i uppdrag att beakta och informera om förstudien i arbetet med
Översiktsplanen. Förvaltningen ingår i den strategiska gruppen för det fortsatta
arbetet med markanvisning och prioriterade utvecklingsområden.
Ärendet i sin helhet
Ärendet har sin utgångspunkt i en motion från Ida Legnemark (V) (2015-05-25)
”Evenemangsfält i Borås”. I motionen föreslås att behovet av ett
evenemangsfält utreds, samt att möjlig placering av ett evenemangsfält utreds.
Kommunfullmäktige beslöt 2015-12-10 §221, att ge Fritids- och
folkhälsonämnden i uppdrag i samverkan med Kommunstyrelsen planera för
att Borås Stad ska kunna ta emot evenemang med behov av större
evenemangsområden. Motionen förklarades därmed besvarad.
En förstudie ”Evenemangsfält och tillhörande vildmarkscenter” är utförd 201712-08, bilaga. I förstudien redovisas tänkbara evenemang som kan vara på ett
evenemangsfält, behov beträffande ett evenemangsfält, lämpliga placeringar
genom olika exempel, tänkbara samordningsmöjligheter, olika inslag, typ
Vildmarkscenter och Scoutcenter.
Sammantaget kan sägas att ett evenemangsfält i sig inte kan vara ett fält som
”ligger och väntar” på att stora evenemang kan förläggas till Borås. Platsen
måste ha en tydlig verksamhetsidé, där av kom vildmarkscenter in som ett
exempel på en basverksamhet som kan besökas året om av skolor, föreningar
och allmänheten.
Förstudien är ett gediget dokument som ger många uppslag till samverkan
mellan såväl föreningar och företag samt mellan olika typer av arrangemang.
Kommunfullmäktige har nyligen antagit en ny Översiktsplan och Fritids- och
folkhälsoförvaltningen ingår i en strategisk grupp för det fortsatta arbetet med
markanvisning och prioriterade utvecklingsområden. Förstudien kan med fördel
tas med i det fortsatta strategiska arbetet.
Fritids- och folkhälsonämnden har tillsammans med Borås TME tagit fram ett
inriktningsdokument för evenemang (2016-09-25), som sammanfattas i
följande, bilaga 2;

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Borås letar inte och vill inte ha ett epitet eller en etikett av vilken typ av
stad vi är. Vi tror på ”gräv där du står”, vilket innebär att stödja de
befintliga starka arrangörerna som finns i Borås idag.
Vi vill ha föreningar och arrangörer som gör välarrangerade evenemang,
med många deltagare och/eller publik.
Vi vill att det sker evenemang året om.
Vi ser att evenemang delas in i sport, nöje och kultur och att alla är
viktiga.
Vi vill koppla vårt evenemangsarbete med det textila näringslivet som
finns i Borås, där vi tror det finns outnyttjade tydliga kopplingar.
Vi ser ett behov av en evenemangsarena för ca 4-5000 personer.
Vi ser en fördel att koncentrera evenemangsområdet kring Borås
Arena/Knalleland/Borås Eventområde.
Vi vill att Borås skall vara värdstad för ett större evenemang, varje år.
Vi ser att det centrala stadsrummet kan och ska användas som en arena
för evenemang med ett synsätt på ett tillåtande värdskap. Detta stärker
också Borås 2025 visionsmål om ”en livskraftig stadskärna”.
Vi kopplar detta dokument till arbetet med Borås 400 år 2021 och en
grupp ledd av Borås TME.

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska utveckla dokumentet tillsammans med
Borås TME och finna lämpliga samverkansformer mellan förstudien och
inriktningsdokumentet.
Beslutsunderlag
1. Evenemangsfält och tillhörande vildmarkscenter - Förstudie av behov.
2. Inriktningsdokument för Evenemang i Borås Stad.
Beslutet expedieras till
1. Borås TME
2. Kommunstyrelsen

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Evenemangsfält
och tillhörande vildmarkscenter
Förstudie av behov

Borås 2017-12-08
Erik Johnson

1. Inledning
Detta är en förstudie för ett framtida evenemangsfält i Borås. Förstudien tar också upp iden om ett Vildmarkscenter
(eventuellt som Naturum) och Scoutcenter kopplat till evenemangsfältet. I denna förstudie besvaras frågan om
behov finns av ett evenemangsfält, ett vildmarks- och scoutcenter och om plats finns för detsamma. Om behov finns
startas en utredning för djupare analys i hur man ska gå till väga för framställan av fält och center. Projektägare av
förstudien är Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad.

2. Bakgrund
2015 beslutade kommunfullmäktige att behovet av ett evenemangsfält utreds, samt att möjlig placering av ett
evenemangsfält utreds. Beslutet lyder att Fritids- och folkhälsonämnden får i uppdrag att utreda behovet av
evenemangsfält och Samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vid behov utreda lämplig placering av
evenemangsfält.
Därefter har från Fritids- och folkhälsoförvaltningen uppkommit en idé om ett center för natur- och miljöfrågor i
formen av ett vildmarks- och scoutcenter. För uppdraget har förvaltningen uppdragit Erik Johnson, anställd på
Borås TME och aktiv scout, att undersöka behovet då ide till ett stort scoutläger (4:e nationella scoutjamboreen
2021) och ett Vildmarkscenter och Scoutcenter kom den vägen och att tillsammans med
Samhällsbyggnadsförvaltningen undersöka lämplig plats om intresse för ett evenemangsfält med centers föreligger.
Borås har genom åren växt som evenemangsstad, dels som ett resultat i en välutvecklad mottagar-organisation via
kommunen men också utifrån de möjligheter som skapats med tillkomst och upprustning av stadens många
evenemangsarenor. Bortsett inomhusarenor finns bilden av ett ökat intresse för evenemang på gräs- och grusfält
därav denna förstudie.

3. Syfte och mål
Med ett fortsatt positivt intresse av att förlägga evenemang i Borås behöver svar ges om intresse finns att även
framöver kunna erbjuda en plats för idrottstävlingar, musikfestivaler, scoutläger och liknande evenemang som är i
behov av ett gräs- och grusfält snarare än en hall/arena. Svaret på detta presenteras i denna förstudie.

4. Avgränsning
Förstudien tar inte upp detaljer om evenemangsfältets eller ett centers innehåll och funktion. En utredning gällande
detta behöver göras om behov och plats för ett evenemangsfält föreligger.

5. Nuläge betr evenemangsfält
Under årens lopp har man byggt bort de planer som varit möjliga för tillfälliga evenemang/föreställningar och
liknande. Bodavallen var länge den naturliga ytan för cirkus, motoruppvisningar och liknande (konstgräs idag). Sedan
försköts det mer och mer mot Broplan/Ålgårdsplan (Borås Arena2 och tennis idag) och därefter i viss mån mot
PEAB:s tomt nedanför gamla regementet och gamla Hedvigsborgs IP. PEAB går idag bort eftersom det till större
delen används som upplag för Borås Energi & Miljö.
Hedvigsborgs IP har fungerat väl det sista för temporära evenemang och de senaste två åren har cirkus,
hoppborgstivoli, tivoli, monster truck show mm huserat på området. Det är dock långt ifrån optimalt ur
parkeringshänseende och att ytan är blandat gammalt gräs och grus och dessutom inte har något underhåll i
dagsläget. Planerna har ju länge funnits att bebygga den (vet inte vad som händer där) och när den försvinner
kommer vi troligen inte att se den här typen av tillfälliga evenemang i Borås längre.
Vi har också gått bet på evenemang i form av Boule-SM med anledning av att vi inte kan uppbringa grusytor som är
tillräckligt stora längre.

6. Tänkbara evenemang på ett evenemangsfält
Idrottsevenemang
- fotbollscuper
- hundutställning
- O-ringen orientering (på och omkring fältet)
- Cirkus
- SM Veckan (samlingsplats xx antal idrotter förutom citytävlingar)
- Motorsporter (rally, terrängkörning etc)
- Löpning
Läger / fältövningar
- Scoutläger
- O-ringen staden
- Civilförsvaret
- 4H
- Hemvärnet
- Lottorna
- Bilkåristerna
- Försvarsmakten

7. Behov beträffande ett evenemangsfält
- Plan ängsmark (större läger)
- Gräsplaner (Mindre läger, fotboll mm)
- Grusplaner (cuper, fältövningar)
- Spontanidrottsplats
- Hinderbanor
- Vandringsleder (skyltade mindre stigar och större leder, koppla mot Sjuhäradsleden)
- Förråd (drift och verksamhet)
- Omklädningsrum
- Kontor och mötesrum
- Naturnära (möjlighet att koppla naturupplevelser. Koppla ett vildmarks- och scoutcenter).
- Intill sjö och vattendrag (badmöjligheter vid läger, möjlighet till vattenaktiviteter på läger och idrottsevenemang)

8. Lämplig placering av ett evenemangsfält
Borås växer och genomgår en omfattande exploatering av nya marker som resultat av det varför upplåtelse av mark
inte är helt enkelt att hitta.
Det finns dock marker på och omkring det gamla skjutfältet på Osdal-Bråt som står orört. Bråt är ett känsligt
område. Osdals mader är klassade som högsta naturvärde, klass 1 i kommunens naturplan. Här finns ett rikt fågelliv
med ca 160 fågelarter och ovanliga växter och området är attraktivt för naturintresserade. Här finns också intresse
om att göra Osdal till ett naturreservat.
Hela Viskans dalgång är ett intressant område ur natursynpunkt. Ytterligare skäl att inte bygga här är
översvämningsrisken och att staden vill värna om öppna marker för utomhusaktiveter.
Bråt skulle därför kunna vara ett lämpligt ställe för ett framtida evenemangsfält.

8.1 Bråts före detta skjutfält (wikipeida)
Bråts skjutfält, är ett militärt skjutfält som ligger cirka 4 kilometer söder om Borås. Skjutfältet togs i bruk 1914, i
samband med att Älvsborgs regemente förlades till Borås. Fältet som är på cirka 170 hektar användes främst av
Älvsborgs regemente fram till att det avvecklades 1997. Trots att regementet avvecklats har Försvarsmakten fortsatt
verksamhet på fältet. Skaraborgs regemente administrerade fältet, vilket i huvudsak nyttjades av Älvsborgsgruppen
och senare Elfsborgsgruppens hemvärnsförband. Skjutfältet stängdes den 30 juni 2013, detta efter att
Försvarsmakten och Fortifikationsverket i augusti 2012 meddelade att försvaret inte såg någon anledning till att
behålla området.
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A5ts_skjutf%C3%A4lt

8.2 Osdal (miljöförvaltningen, februari 2017)
Viskans sandiga och lättodlade dalgång har under lång tid varit bebodd. År 1912 förlades det nya regementet I15 till
Borås och Bråt. Marken köptes in för att bli övningsområde. Markerna vid Osdal och Bråt utsattes därmed aldrig för
konstgödsel eller bekämpningsmedel, som de flesta andra odlingsmarker. Markerna har heller aldrig vuxit igen, utan
hållits öppna av den militära övningsverksamheten. Närmast Viskan på Osdals sandiga marker finns ett antal
beteshagar för hästar. Marken är fuktig och utgörs av Viskans översvämningsplan vid mycket höga vattenstånd.
https://www.boras.se/download/18.2c94e77d15b4b552b935a919/1491836919555/Inventering%20av%20%C3%A4ngssvampa
r%20i%20Bor%C3%A5s.pdf

8.3 Osdal – rödlistade vildbin

(Borås Stad / BioDivers Naturvårdskonsult)

Osdal‐Bråt är ett område med sedan länge kända höga naturvärden kopplade till hedmiljö. Borås Stad verkar för att
på sikt kunna bilda naturreservat på del av området. I samband med byggnation av ny riksväg 27 genom området
upptäcktes förekomst att hotade arter av bin. Trafikverket genomförde då en liknande inventering av bin och andra
steklar 2013 i de norra delarna av området, vid Osdal, kring den nya vägen. Området har visat sig vara en mycket
betydelsefull lokal för vilda bin och andra steklar med en stor artrikedom. Totalt har 100 arter av bin konstaterat i
området. Av dessa arter är nio rödlistade och tre ingår i Naturvårdverkets nationella projekt Åtgärdsprogram för
hotade arter. Resultaten visar att området kvalificerar sig som Västra Götalands läns hittills mest värdefulla lokal för
rödlistade vildbin och är därmed även av nationellt intresse för miljömålet ”ett rikt växt‐ och djurliv”.
https://www.boras.se/download/18.2c94e77d15b4b552b935aabb/1491837206031/Bin_Osdal-Br%C3%A5t_2014_pdf.pdf

8.4 Osdal – rekreationsområde

(Borås Stads Grönområdesplan)

I Borås Stads Grönområdesplan finns följande angivet beträffande Osdal:
” Utveckla delar av Gässlösa, Osdal och Bråt som frilufts- och rekreationsområden (tillsammans med Tekniska
nämnden).”
https://www.boras.se/download/18.143f48f4158d2c5dae2e6102/1481551948116/Gr%C3%B6nomr%C3%A5desplan++plan.pdf

9. Tänkbara samordningsmöjligheter
Förutom egna och tillfälliga evenemang bör undersökas om andra fasta anläggningar och/eller befintliga
verksamheter kan samförläggas in anslutning till evenemangsfältet.

9.1 Borås flygplats till evenemangsfältet
Exempel på detta skulle kunna vara att erbjuda Borås flygplats och dess klubbar på Viared en ny plats i anslutning till
ett evenemangsfält. På detta sätt skulle flygklubbarna kunna få en större flygplats och evenemangsfältet ett bättre
nyttjande. De stora landningsbanorna skulle kunna vara användningsbara vid stora evenemang för exempelvis att
bygga tälthallar eller bussparkering eller dylikt och delar av övriga utrymmen (klubbstuga mm) skulle eventuellt också
kunna samordnas med de fastighetsutrymmen ett evenemangsfält kan behöva.

9.2 Allaktivitetshall
I anslutning till scout- och vildmarkscentret kan med fördel en allaktivitetshall byggas. En hall i fullstorlek som
kvällar och helger ger möjlighet att testa och träna på friluftsaktiviteter inomhus såsom exempelvis klättring men som
dagtid bereder mer hallyta för skolor i staden. Vid lediga tider kvällar och helgen finns självklart också plats för annan
föreningsidrott.

9.3 Solcellspark
I år togs beslut i kommunen om att se över möjligheterna till en solcellspark i Borås. Idén är att föreningar, företag,
offentlig verksamhet och enskilda ska få köpa andelar i parken. Förhoppningen är att den placeras väl synligt och
vara öppen för visningar och verka som inspiration för nyfikna. Syftet är att få byggt så mycket solceller som möjligt.
Denna typ av park går hand i hand med det natur och miljötänk som ett evenemangsfält med ett center för
naturfrågor får och skulle kunna placeras i anslutning till detta område.
Ovan är enbart exempel på tänkbara samordningsmöjligheter, sannolikt finns många fler idéer på vad som kan passa
på ett fält som detta.

10. Center för djur- och växtriket
Som beskrivits ovan föreslås Osdal – Bråt som tänkbar plats för ett evenemangsfält. Också om dess unika
djur- och växtrike. Med anledning av detta framkom en tanke om att på plats kunna lyfta dessa
naturvärden. Frågan om Naturum framkom vilket man ansöker om hos Naturvårdsverket
(http://www.naturvardsverket.se/Var-natur/Skyddad-natur/Naturum/#). Oavsett möjligheter kring
Naturum kan ett av staden eget center för naturfrågor tas fram. Med en växande stad finns i förlängningen
ändå ett behov av att se över möjligheten till ytterligare ett frilufts- och rekreationsområde med tillhörande
friluftsgård. Med kombinationen av ett evenemangsfält och det i många delar unika djur- och växtrike
skulle friluftsgården innehålla mer än enbart bastu och duschmöjligheter.

10.1 Vildmarkscenter
Förutom ovan beskrivna innehåll för en friluftsgård kan ett vildmarkscenter också innehålla en interaktiv utställning
och aktivitetsbaserade lösningar för allmänheten och förmedla det unika djur- och växtrike som området erbjuder.
Antingen som enskild upplevelse eller som en inspiration för en utomhusaktivitet i det omkringliggande
naturområdet. Med fördel kan Navet Science Center, Miljöförvaltningen, Borås Energi & Miljö, Fritid- och
folkhälsoförvaltningen med flera kommunala verksamheter vara del i innehållet för läran om natur- och
miljöfrågorna.

10.2 Scoutcenter
Ett scoutcenter är ytterligare en dimension i sammanhanget. Scoutcenters finns både i Sverige och inte minst
internationellt. Ett scoutcenter är en mötesplats och ett ”hem” för resande scouter från världens alla hörn. Som scout
dras man gärna till ett scoutcenter som förutom destinationen är en reseanledning. Ofta erbjuds boendemöjligheter i
form av vandrarhem (och ibland även hotellrum), café, restaurang, aktivitetscenter (som scouter hanterar), det kan
finnas en lokal scoutkår, ett scoutdistrikt, kanslilokaler och övriga lämpliga lokaler. Utomhus allt från ”inte-nuddamarken-parken” till zip-lines, klättermöjligheter, hinderbanor, vandringsleder med vindskydd etc (som scouterna
sköter), naturspår, iordningställda lägerområden och så vidare.

10.3 Förening på plats med ansvar för anläggningen
Ett scoutcenter skulle kunna komplettera ett evenemangsfält och ett vildmarkscenter den tid då inte utomstående
arrangemang ordnas på området. Ett scoutcenter skulle också ge anläggningen en engagerad förening (scoutkår) på
plats, lite på samma sätt som många andra anläggningar, där föreningslivet är med för att skapa rätt engagemang och
hjärta för det hela.

10.4 Fler föreningar på plats
Sannolikt är det bra om en förening får ett huvudansvar för anläggningens centers men bortsett det finns möjlighet
att inbjuda fler föreningar att husera i centret.
Exempel på andra friluftsorganisationer kan vara de som beskrivs i paraplyorganisationen Svenskt Friluftsliv;
Cykelfrämjandet, Friluftsfrämjandet, Förbundet Skog och Ungdom, Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet,
Riksförbundet Hälsofrämjandet, Riksförbundet Sveriges 4H, Sportfiskarna, Svenska Brukshundklubben, Svenska
Båtunionen, Svenska Cykelsällskapet, Svenska Fjällklubben, Svenska Folksportförbundet, Svenska
Frisksportförbundet, Svenska Gång- och Vandrarförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Svenska
Jägareförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Klätterförbundet, Svenska
Kryssarklubben, Svenska Livräddningssällskapet, Svenska Orienteringsförbundet, Svenska Skridskoförbundet och
Svenska Turistföreningen vilka många har verksamhet i eller omkring Borås.

Scouterna har också naturliga band med andra ungdomsorganisationer där scouting också finns; IOGT – NTO
Rörelsen, KFUM, SALT och Ekumenia vilka alla skulle kunna ha verksamhet på plats. Dessutom finns ett antal
studieförbund men koppling till dessa ovan verksamheter såsom Sensus, Bilda och NBV. Dessa har dessutom själva
en rad medlemsorganisationer.
Det finns också ett antal föreningar som på olika sätt idag använder Osdal-Bråt området. Exempelvis Västergötlands
Ornitologiska Förening. Dessa föreningar/verksamheter bör också få frågan om att få närvara på centret vilka på
samma positiva sätt kan komplettera anläggningen med sin verksamhet

10.4 Övrigt innehåll i scout- och vildmarkscenter (med friluftsinriktning)
Vildmarks Café & Restaurang
Vandrarhem/hyddor (scouterna och STF tillsammans)
Möteslokaler. Inomhus och utomhus (lägerbålsplats)
Allaktivitetshall (klättring i olika former, ….
Fritidsgård (tillsammans med scoutkåren)
Ur & Skur förskola
Aktivitetscenter

Inriktningsdokument för Evenemang i Borås Stad
Bakgrund
Idrottens Affärer har i samverkan med Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Borås TME tagit
fram ett utkast till en evenemangsstrategi för Borås Stad. Målet var att ta fram en strategi mot
bakgrund av ett flertal lyckade idrottsevenemang de senaste åren.
Att Borås kan vara med och arrangera så stora tävlingar vi gjort under de tre senaste åren vittnar
om en oerhörd kraft i det ideella föreningslivet och en bra support från stadens förvaltningar och
bolag samt näringsliv. De turistekonomiska effekterna är betydande för staden. Att arrangera
stora tävlingar har blivit något av hårdvaluta bland Sveriges större städer och kommuner. Det är
många städer som konkurrerar om de stora arrangemang som finns. Bevekelsegrunden är,
förutom de ekonomiska pluseffekterna ett arrangemang ger, 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.
Även ekonomiskt kan evenemang ge ekonomiskt positiva effekter. Mätningar gjorda på SMveckan 2014 och O-ringen Borås 2015 redovisar, investering för Borås Stad SM-veckan 2014 5
miljoner med en turistekonomisk effekt på 42 miljoner kr (ROI 1:8). Motsvarande siffra för Oringen 10 miljoner i investering och effekt 110 miljoner ger ett ROI på 1:11.
I nulägesanalysen noteras avsaknad av en evenemangsarena, en viktig förutsättning för att kunna
genomföra många evenemang.
Strategin är presenterat för styrelsen för BoråsBorås TME AB 20 mars 2016 och Fritid- och
folkhälsonämnden 16 maj 2016.
BoråsBorås TME AB har i sitt uppdrag en bredare syn på Evenemang och inkluderar sport,
kultur och nöjes evenemang. Under våren har BoråsBorås TME även genomfört en workshop
tillsammans med kulturnämnden för att med ett gemensamt perspektiv hitta målbilder kring
kulturturism. (workshop genomförd 8 juni 2016) I denna kom
”teaterresor/kulturevenemang/events” upp som ett av de tre områden att utveckla, vilket mycket
väl skulle falla in under kultur och nöjesevenemang och bli ett prioriterat område.
DE FÖRESLAGNA OLIKA STRATEGISPÅREN MED KOMMENTARER
(rapport framtagen av Idrottens Affärer och med våra kommentarer under respektive rubrik)
Natursportstaden
Vi har idag Linnémarschen som årligt återkommande evenemang. Cykling ökar och skall i så fall
också inkluderas. Vi har många vandringar i både natur och stadsmiljö. Så att man kan ”vandra i
Borås” är helt relevant. Intressant koppling till varumärken som finns i Borås mot dessa
målgrupper. Craft, 8848, Team Sportia, Didriksson.
Motorsportstaden
Vi har starka och mycket engagerade tävlingsarrangörer. Fortsätt stötta dem men vi strävar inte
att ta epitetet Motorsportsstaden.
Koppling till AstaZero och bilindustrin.

Vattensportstaden
Vatten kommer även från himlen i Borås. Fortsätt stötta simningen, vattenpolo och rodd där vi
har gott renommé och bra anläggningar.
Ridsportstaden
Positivt med sport som utövas av många kvinnor/tjejer. Vi har gott rykte att föreningslivet
genomför mycket fina och bra arrangemang, kopplingar till näringslivet både genom Hööks och
Gina Tricot.
Is-året-om staden
Intressant att bli unik och stark här. Kräver investeringar i ny arena innan det kan bli aktuellt.
Fotbollstaden
Svårt att bli unik. Exkluderar alla andra föreningar inom bollsporter och kan uppfattas som en
koncentration på IF Elfsborg.
SUMMERING OCH AMBITION:


Borås letar inte och vill inte ha ett epitet eller en etikett av vilken typ av stad vi är. Vi tror
på ”gräv där du står”, vilket innebär att stödja de befintliga starka arrangörerna som finns
i Borås idag.



Vi vill ha föreningar och arrangörer som gör välarrangerade evenemang, med många
deltagare och/eller publik.



Vi vill att det sker evenemang året om.



Vi ser att evenemang delas in i sport, nöje och kultur och att alla är viktiga.



Vi vill koppla vårt evenemangsarbete med det textila näringslivet som finns i Borås, där vi
tror det finns outnyttjade tydliga kopplingar.



Vi ser ett behov av en evenemangsarena för ca 4-5000 personer.



Vi ser en fördel att koncentrera evenemangsområdet kring Borås
Arena/Knalleland/Borås Eventområde.



Vi vill att Borås skall vara värdstad för ett större evenemang, varje år.



Vi kopplar detta dokument till arbetet med Borås 400 år 2021 och en grupp ledd av
BoråsBorås TME AB bjuder in FoF, Kulturförvaltningen och Näringslivskontoret för att
tillsammans ta fram en plan, hur vi kan utveckla ovan. Planen skall vara klar 15 oktober
2016.



Vi ser att det centrala stadsrummet kan och ska användas som en arena för evenemang
med ett synsätt på ett tillåtande värdskap. Detta stärker också Borås 2025 visionsmål
om ”en livskraftig stadskärna”.

Borås 2016-09-15
Helena Alcenius, BoråsBorås TME

Tommy Jingfors, Fritid och Folkhälsa
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2016-00155 821

Borås Arena 2.0
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen att bevilja Borås
Arena AB en utökad borgen på 55 miljoner kr plus moms, för att vidta
ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena.
Ärendet i sin helhet
Borås Arena AB, ett helägt bolag av IF Elfsborg, äger Borås Arena och hyr ut
densamma till Borås Stad. Fritids- och folkhälsonämnden har ansvaret för den
dagliga driften och uthyrningen av anläggningen. Nämnden säkerställer också
att Arenan upplåts till andra föreningar och för andra evenemang.
Kommunfullmäktige beslutade i januari 2016 att ge Borås Arena AB en utökad
borgen på sju miljoner kronor för att ta fram detaljerade underlag kring
projektering och tidsplan för utveckling av anläggningen. Borås Arena har till
dags dato förbrukat ca två miljoner kronor av dessa sju.
Borås Arena och IF Elfsborg har inkommit med en skrivelse till Borås Stad om
behovet av ombyggnads- och renoveringsarbeten på Borås Arena. Fokus ligger
på Sjuhäradsläktaren och på underhålls- och standardförbättrande åtgärder. På
Sjuhäradsläktaren föreslås en ny lounge och flytt av en sambandscentral. En
ombyggd Lounge kommer att kunna ta fler gäster vid evenemang, något som
IF Elfsborg tidigare erbjöd i Sjuhäradshallen. Sjuhäradshallen har idag
konverterats till ett Gymnastikens Hus och en Parasportanläggning.
Förändringen av sambandscentralen ligger i linje med de krav UEFA ställer på
en godkänd arena för internationellt tävlingsspel. Centralen blir också tillgänglig
med hiss. Den preliminära kostnaden för detta uppgår till ca 25 miljoner
kronor.
De föreslagna underhålls- och standardhöjande åtgärder är bland annat byte av
arenabelysningen till en mer energieffektiv LED-belysning (10 miljoner kronor),
nya storbildsskärmar, nytt inpasseringssystem, värme och vatten samt
tilläggsisolering på samtliga läktare utom Elfsborgsläktaren åtgärdas, stolsbyte
på vissa partier, översyn av IT-lösningar på Arenan, staket- och insynsskydd ses
över samt att avbytarbåsen görs om. Dessutom görs åtgärden med att ta bort
återstående trallgolv och ersätta med durkplåt (UEFA-krav) samt översyn av
takläggningen för att komma åt det takläckage som finns idag. Totalt sett
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beräknas dessa underhålls- och standardförbättrande åtgärder till 30 miljoner
kronor.
Sammantaget är det motiverade åtgärder som föreslås av Borås Arena AB.
Arenan kommer fortfarande att vara en av Sveriges absolut mest
kostnadseffektiva elitarenor efter de föreslagna åtgärderna.
Det är svårt att förutse den kommande hyresnivån beroende på vad som ska
betecknas som underhåll och investering med tillhörande avskrivningstider
samt hur samtalen mellan Borås Arena AB och Skatteverket fortlöper kring
momsfrågan. Fritids- och folkhälsonämnden ber att få återkomma i det ärendet.
De föreslagna åtgärderna kan betecknas som steg 1 i utvecklingen av Arenan.
Borås Arena AB kommer att återkomma senare kring förslag på utveckling av
Elfsborgsläktaren.
Beslutsunderlag
1. Skrivelse från Borås Arena AB och IF Elfsborg
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Borås Arena AB och IF Elfsborg

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00115 2.1.0.3

Organisation för arbetet med dataskyddsförordningen
och utnämning av Dataskyddsombud
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden utser Magnus Blomqvist och Dan Bodin vid
Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund till Dataskyddsombud från och
med den 25 maj 2018.
Personuppgiftsombud Björn Borggrens nuvarande uppdrag som
personuppgiftsombud upphör från och med den 25 maj 2018.
Fritids- och folkhälsonämndens delegationsordning kompletteras med följande
tillägg: Fritids- och folkhälsonämnden uppdrar till Tommy Jingfors,
förvaltningschef att fatta beslut med anledning av nämndens
personuppgiftsansvar.
Sammanfattning
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter gällande
personuppgiftslag (PuL). I jämförelse med PuL ställer dataskyddsförordningen
högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar hanteras och dokumenteras. För
att Borås Stad ska kunna uppfylla dessa krav på ett rättssäkert sätt är det av
avgörande betydelse med en tydlig organisation för arbetet. Organisationen
klargör de olika rollerna och arbetsuppgifterna med dataskyddsförordningen.
Fritids- och folkhälsonämnden är personuppgiftsansvarig och ska enligt
dataskyddsförordningen utse dataskyddsombud.
Ärendet i sin helhet
Dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018 och ersätter den
gällande personuppgiftslagen (PuL). I jämförelse med PuL ställer
dataskyddsförordningen högre krav på hur personuppgiftsbehandlingar
hanteras och dokumenteras. De enskildas rättigheter förstärks, de
personuppgiftsansvarigas ansvar och skyldigheter förtydligas samt
sanktionsavgifter kan delas ut om den personuppgiftsansvarig (PuA) missköter
sina uppgifter. För att Borås Stad ska uppfylla dataskyddsförordningens krav
på ett rättssäkert och effektivt sätt är det av avgörande betydelse med en tydlig
organisationsstruktur för detta arbete. Organisationen klargör de olika rollerna.
I Borås Stad är respektive nämnd, kommunstyrelse och kommunägda bolag
personuppgiftsansvarig (PuA) för sina verksamhetsområden. Behandling
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omfattar insamling, registrering, lagring, bearbetning och utplåning av
personuppgifter.
Personuppgiftsansvarig (PuA) ansvarar för:
- Att se till att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.
- Bestämma för vilka ändamål uppgifterna ska behandlas och hur
behandlingen ska utföras.
- Föra register över behandlingar av personuppgifter.
- Informera de registrerade om personuppgiftsbehandling och om de
registrerades rättigheter.
- Se till att de anställda har tillräcklig kunskap om
dataskyddsförordningen och lämna instruktioner hur behandlingar ska
ske.
- Genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
säkerställa och kunna visa att behandlingen utförs i enlighet med
dataskyddsförordningen.
- Skriva personuppgiftsavtal med personuppgiftsbiträden.
- Besluta om delegering av arbetsuppgifter som rör behandling av
personuppgifter inom den egna verksamheten.
- Utse ett dataskyddsombud och anmäla detta till
Dataskyddsinspektionen.
Det bör noteras att dataskyddsförordningen i artikel 35 ställer krav på att en
konsekvensbedömning genomförs av PuA innan känsliga behandlingar av
personuppgifter genomförs. Detta ska göras om en behandling, särskilt med
användning av ny teknik och med beaktande av dess art, omfattning,
sammanhang och ändamål, sannolikt leder till en hög risk för fysiska personers
rättigheter och friheter. I detta arbete måste dataskyddsombudet rådfrågas.
Handläggare för behandling av personuppgifter
Respektive PuA delegerar det övergripande ansvaret för arbetet med
behandling av personuppgifter till förvaltningschef. Respektive förvaltningschef
vidaredelegerar det operativa arbetet till minst en handläggare inom
förvaltningen. Handläggaren har en operativ roll. För detta uppdrag krävs
relevant resurser. Handläggaren ska samråda med samt får råd och stöd av
kommunens dataskyddsombud i sitt arbete. Vidare lämnar handläggaren
nödvändiga uppgifter/underlag till dataskyddsombudet.
Den handläggare som respektive Personuppgiftsansvarig utser samordnas av
Informationssäkerhetsansvarig vid Stadsledningskansliet. Tillsammans med
Dataskyddsombud utgör de den organisation som ska säkerställa att Borås Stad
följer Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsombud (DSO)
Respektive personuppgiftsansvarig (PuA) ska fatta beslut om att utse
dataskyddsombud. Utsedda ombud ska anmälas till Datainspektionen.
Dataskyddsombudets roll och ansvar:
Dataskyddsombudet ska vara väl insatt i de lagar som gäller för
personuppgiftsbehandling och i övrigt ha kompetens för att fullgöra sitt ansvar.
Det förutsätts att ombudet har en självständig roll i förhållande till PuA och till
den nuvarande rollen Personuppgiftsombud (enligt personuppgiftslagen).
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Rollen Personuppgiftsombud ersätts av Dataskyddsombud enl.
Dataskyddsförordningen. Dataskyddsombudet ska kontinuerligt rapportera
direkt till respektive förvaltningschef. Självklart är ombudet bundet till
sekretess och tystnadsplikt. Dataskyddsombudets kontaktuppgifter ska
offentliggöras så att ombudet är tillgängligt för kommunens invånare.
Dataskyddsombudet får ha andra arbetsuppgifter också, men dessa får inte leda
till en intressekonflikt för ombudet.
Beslutet expedieras till
1. Nämndens dataskyddsombud

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Sida
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SKRIVELSE

Susanne Karlsson
Handläggare
033 358297

Datum

Instans

2018-06-19

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00120 3.1.1.2

Yttrande över samråd för detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland, Borås Stad
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland, Borås Stad och skickar beslutet till Samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa
nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell.
Området runt Träffpunkt Simonsland upplevs idag som ödsligt under kvällstid,
vilket framkommit i de dialoger förvaltningen haft med besökare. Därför ser vi
positivt på att området fylls av verksamheter som ger mer liv och rörelse.
Ur ett tillgänglighetsperspektiv är området är välförsett med både gång- och
cykelvägar och busstrafik. Däremot behöver man passa på att se över
skyltningen, då många nya besökare har svårt att hitta till Träffpunkt
Simonsland. Besökare har även uttryckt att det är svårt att hitta lediga
parkeringsplatser. Förhoppningen är att parkeringshuset i detaljplanen kan
underlätta.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planerna att skapa möjligheter för
hotellverksamhet. Det ger större möjligheter till logi för de evenemang som
kommer till staden.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland och tillstyrker densamma.
Ärendet i sin helhet
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa
nya byggrätter för bostäder, kontor och hotell. Planområdet omfattar
innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där
byggnaden Tystanden är placerad samt ytan bakom, som idag fungerar som
parkeringsplats.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

Besöksadress

Hemsida

E-post

Telefon

501 80 Borås

Sturegatan 38

boras.se

fritidfolkhalsa@boras.se

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Fritids- och folkhälsonämnden har en av sina verksamheter, Träffpunkt
Simonsland, i anslutning till parkeringsplatsen som omfattas av detaljplanen.
Området runt Träffpunkt Simonsland upplevs idag som ödsligt under kvällstid,
vilket framkommit i de dialoger förvaltningen haft med besökare. Därför ser vi
positivt på att området fylls av verksamheter som ger mer liv och rörelse.
Ur ett tillgänglighetsperspektiv är området är välförsett med både gång- och
cykelvägar och busstrafik. Däremot behöver man passa på att se över
skyltningen när ytterligare verksamheter etableras. Redan idag är det svårt för
nya besökare att hitta till Träffpunkt Simonsland.
Besökare har uttryckt att det är svårt att hitta lediga parkeringsplatser.
Förhoppningen är att parkeringshuset i detaljplanen kan underlätta. För att
värna oskyddade trafikanter i området är det bra att angöringen till
parkeringshuset planeras från Norrby Långgata. Skaraborgsvägen är redan idag
starkt trafikerad och med den nya hotellverksamheten kan man förvänta sig
ökad trafik både där och på Viskastrandsgatan som är en smal återvändsgata.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på planerna att skapa möjligheter för
hotellverksamhet. Det ger större möjligheter till logi för de evenemang som
kommer till staden.
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland och tillstyrker densamma.
Beslutsunderlag
1. Planbeskrivning
2. Plankarta
3. Illustrationskarta
Beslutet expedieras till
1. Samhällsbyggnadsnämnden

Ida Legnemark (V)
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Skickat: den 25 maj 2018 12:23
Till: Birgitta Höök <Birgitta.Hook@boras.s

Inbjudan till samråd för detaljplan för Järnvägen 4:2,
Simonsland, Borås Stad
Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad ändrar just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du
får den här inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 25 maj–24 juni.

Syfte och område
Planens syfte är att möjliggöra en förtätning av Simonsland genom att skapa nya byggrätter för bostäder,
kontor och hotell.
Planområdet är beläget i Simonsland, i norra delen av centrum och är uppdelat i två delar. Planområdet
omfattar innergården direkt söder om Viskan och ett område norr om Viskan där byggnaden Tystanden
är placerad samt ytan bakom, som idag fungerar som parkeringsplats. Områdets storlek är ca 0,9 hektar
(8 655 m2) och det är fastighetsbolaget Kanico som äger marken.
Gällande detaljplan för planområdet inom Kv. Järnvägen 4:2 är Detaljplan för del av Centrum Simonsland
10 m.fl. som vann laga kraft 2010. Den gällande planen, P1145, medger bostäder, centrum-, industri-,
skol- (ej förskola/grundskola) och idrottsverksamhet.
Då planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan har en miljökonsekvensbeskrivning
upprättats. De miljöfaktorer som belyses i rapporten är buller, risk vid transport av farligt gods,
förorenad mark, hantering av släckvatten samt kulturmiljö. En sammanfattning av tidigare utredningar
vad gäller översvämningsrisk för Viskan redovisas också. Ett flertal miljötekniska markundersökningar har
genomförts i området och slutsatserna av dessa sammanfattas i MKB.

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb:
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/stadsplaneringochsamhallsutveckling/detaljplanerin
g/pagaendeplanarbete/planuppdrag/centrumjarnvagen42simonsland.5.180e3b59158af501fdde0c8
f.html och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås.
Ring gärna innan du kommer så att ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till
Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så
hjälper vi dig!

Samrådsmöte
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus på Simonsland, 12 juni kl. 17:30 –19:30. På mötet
kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 24 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens
diarienummer (BN2016-264), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha

synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även
att skicka synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till
att lämna synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina
synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.

Kontaktuppgifter för mer information
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 010-615 20 38, e-post: karin.dahlin@ramboll.se
Planarkitekt Zilka Cosic, tel: 033-35 85 96, e-post: zilka.cosic@boras.se

Vänliga hälsningar
Detaljplanering
____________________________________________________________
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovavdelningen
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås
Tel: 033-35 85 00, Webbplats: boras.se/detaljplan
Twitter: @detaljplanboras

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-06-19
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-12 § 74 avseende Översiktsplan
för Borås (2017-00028 212).
2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-05-17 § 100 samt bilagor avseende
Riktlinjer för uppföljning av verksamhet som utförs av privata utförare (2017-00158 003).
3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-05-17 § 90 samt bilaga avseende
Revisionsberättelser och redogörelse för 2017 års granskning (2018-00118 1.2.3.3).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-23 § 240 avseende Utbyggnad av
Skatehallen (2016-00037 821).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-04-23 § 241 samt bilaga avseende
Internhyra - förslag till ett nytt system (2016-00070 206).
6. Miljöförvaltningen: Anmälan av skrivelse 2018-05-25 avseende Klimatkompensations för
resor med bil och flyg (2018-00126 3.2.1.25).
7. Miljöförvaltningen: Anmälan av kontrollrapport 2018-05-04 avseende efterlevnaden av
livsmedelslagstiftningen på Framtid Sjöbo (2018-00113 3.2.1.8).
8. Stadsrevisionen: Anmälan av Revisionsredogörelse 2017 för Fritids- och folkhälsonämnden
(2018-00118 1.2.3.3).
9. Arvsfonden: Anmälan av beslut om stöd 2018-04-25 avseende projektet Aktivitetsinspiratör –
inkluderande högskola och arbetsliv (2018-00070 1.1.3.25).
10. Västra Götalandsregionen: Anmälan av inbjudan till konferensen ”Hur främjar vi ett
hälsosamt åldrande?” 16 november 2018 (2018-00030 2.3.2.25).
11. Kommunala Fritidsrådet: Anmälan av minnesanteckningar från Kommunala Fritidsrådet
2018-05-29 (2018-00075 3.6.7.25).
12. Lokala pensionärs- och funktionshinderrådet: Anmälan av protokoll från Lokala pensionärsoch funktionshinderrådet 2018-05-31 (2018-00092 3.7.1.25).
13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Budgetuppföljning, 10-dagars facknämnder
maj 2018 (2018-00040 1.2.4.1).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2018-05-15

1. Folkhälsoenheten: Yttrande över underrättelse om granskning för detaljplan för Sörmarken,
Bankbudet 5, Sörmarksliden, Borås Stad (2018-00013 3.1.1.2).
2. Folkhälsoenheten: Yttrande över samråd för detaljplan för Lugnet, Innerstaden 1:3, Nötskrikan,
Borås Stad (2018-00114 3.1.1.2).
3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag från Sjömarkens IF
avseende renovering av tak (2018-00078 3.6.7.2).
4. Föreningsenheten: Beslut om bifall på Ansökan om anläggningsbidrag till Gingri Nya
Bygdegårdsförening för byte av fönster (2018-00110 3.6.7.2).

