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Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner årsredovisningen för 2018 och
översänder denna till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden har under året arbetet med flera uppdrag. Flera anses vara slutförda
under året men några kvarstår att arbeta vidare med.
Det bokförda resultatet för 2018 visar ett underskott på 10 699 tkr, fördelat på
fritidsramen -9 716 tkr och bidragsramen -983 tkr. Ett justerat resultat för
fritidsramen landar på -1 733 tkr. Justeringarna avser:
•

Kostnader för Sociala investeringsprojekt, 2 170 tkr

•

Stadsparksbadets renovering, 5 165 tkr

•

Projektet Junior EM i friidrott, 648 tkr

Det slutliga resultatet för bidragsramen landar på – 983 tkr. Föreningsbidragen
står för den stora budgetavvikelsen. Bidragsramens underskott justeras i
samband med bokslut.
Under året har nämnden förfogat över en investeringsbudget på ca 34 000 tkr.
Det största investeringsprojektet under året är Boda Isbana med en avsatt
budget på 15 000 tkr. Kopplat till detta investeringsprojekt finns beviljade
investeringsbidrag från Boverket på totalt 1 920 tkr.
Ärendet i sin helhet
Uppdrag och verksamhet
Under året har förvaltningen arbetat med totalt 15 uppdrag. 10 kommer från
kommunfullmäktige och 5 är nämndens egna uppdrag till förvaltningen. 7 av
dessa uppdrag anses vara slutförda, resterande är pågående. Därutöver finns 2
uppdrag som är tilldelade utifrån handlingsplanen för ett tillgängligt samhälle.
Ytterligare 11 uppdrag är tilldelade nämnden och avser uppdrag som inte ingår i
budget. Dessa redovisas separat två gånger per år i samband med
tertialuppföljningarna. 10 av dessa uppdrag är klarmarkerade och anses därmed
slutförda.
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2018 har varit ett händelserikt år inom Fritids- och folkhälsonämndens
ansvarsområde. Året har präglats av stort engagemang i verksamheterna och
med en gedigen samverkan med civilsamhället. Prioriterade insatser i driftsoch investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former,
delaktighet med civilsamhället och med ett målmedvetet
jämställdhetsarbete i verksamheterna. Vårt mål är att skapa de bästa
tänkbara förutsättningarna för aktivitet, delaktighet, engagemang och
gemenskap för Borås Stads invånare. I årsredovisningen redovisas ett
omfattande arbete inom nämndens ansvarsområde.
Resultat
Det bokförda resultatet för 2018 visar ett underskott på -10 699 tkr, fördelat på
fritidsramen -9 716 tkr (med hänsyn till utlovade bokslutsjusteringar - 1 733 tkr)
och bidragsramen -983 tkr.
Fritidsramen
Under året har det bokförts kostnader inom ramen för verksamhetsområdet
mötesplatser/förebyggande och som avser sociala investeringsprojektet ”En
kommun fri från våld”, totalt 1 407 tkr. Likaså har gjorts inom ramen för
folkhälsoarbetet och avser projektet ”Kraftsamling Sjöbo, totalt 763 tkr.
Kostnaderna justeras i samband med bokslutet och uppgår totalt till 2 170 tkr.
Det bokförda nettoresultatet för Badenheten uppgår till -5 165 tkr.
Underskottet beror på renoveringen av Stadsparksbadet och även här har
utlovats en bokslutsjustering. Stadsparksbadets nettoavvikelse är -8 338 tkr
varav 7 040 tkr mindre intäkter än budgeterat.
Ytterligare en bokslutsjustering är i förtid ianspråktagande av mer medel för
projektet ”Junior EM i friidrott”. Under året tilldelades 600 tkr i budget men
den budgeterade avvikelsen landade på -1 248 tkr.
Ett justerat resultat landar därmed på -1 733 tkr.
Bidragsramen
Det slutliga resultatet för bidragsramen landar på -983 tkr.
Föreningsbidragen står för den stora budgetavvikelsen. Ny- om-, och
tillbyggnad, kopplat till anläggningsbidraget, har under året belastat budgeten
ovanligt mycket och det beror på att föreningarna har två år på sig att slutföra
sina arbeten. Många av de beviljade bidragen från 2017 har spillt över på 2018.
Därutöver har de bokförda kostnaderna kopplat till bidraget ”Fritids- och
folkhälsonämndens förfogande” ökat i jämförelse med avsatt budget.
Bidragsramens underskott justeras i samband med bokslutet.
Investeringar
Under året har nämnden förfogat över en investeringsbudget på ca 34 000 tkr.
Det största investeringsprojektet under året är Boda Isbana med en avsatt
budget på 15 000 tkr. Kopplat till detta investeringsprojekt finns beviljade
investeringsbidrag från Boverket på totalt 1 920 tkr
Kvarstående medel, ca 5 400 tkr, för pågående projekt flyttas till 2019.
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1 Inledning
2018 har varit ett händelserikt år inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde. Året har
präglats av stort engagemang i verksamheterna och med en gedigen samverkan med civilsamhället.
Prioriterade insatser i drifts- och investeringsbudgeten är på tillgänglighet i alla dess former,
delaktighet med civilsamhället och med ett målmedvetet jämställdhetsarbete i
verksamheterna. Vårt mål är att skapa de bästa tänkbara förutsättningarna för aktivitet, delaktighet,
engagemang och gemenskap för Borås Stads invånare.
Under 2018 antogs en gemensam handlingsplan för Överenskommelsen, vilken ytterst syftar till att öka
förståelsen mellan Idéburna och Borås Stad. Samrådet har träffats regelbundet, vilket är viktigt för att
lyfta arbetet med Överenskommelsen och hålla dialogen om föreningslivet levande. Det årliga
stormötet hölls i november och lockade ett hundratal personer.
Utredningen "Hur underlättar vi för människor i Borås Stad att besöka och aktivera sig i våra nära
grönområden och skogar?" är klar och nämnden har fattat ett långsiktigt beslut till en femårig
utvecklingsplan, där många åtgärder har genomförts under året. Kronan på verket var invigningen av
det nya 2,5 km långa elljusspåret vid Kronängs idrottsplats.
Mötesplatserna kommer att få en allt större betydelse i framtiden utifrån perspektivet lokalt inflytande.
Nämnden har ställt sig bakom ett inriktningsdokument som ger Mötesplatserna tre uppdrag; Social
mötesplats, lokal samverkan och Medborgarservice. Tillsammans med andra nämnder och förvaltningar
i Borås Stad samt med civilsamhället, vill Fritids- och folkhälsonämnden utveckla det gemensamma
arbetet på Mötesplatserna.
Den öppna ungdomsverksamhetens utveckling både lokalt och nationellt går allt mer mot att betona
ungdomars delaktighet i såväl genomförande som planering av verksamheten. Fokus är på att främja
ungdomars personliga och sociala utveckling. Basen för den öppna ungdomsverksamheten är 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 viktig
förutsättning för att nå ut till en bred målgrupp med ett främjande och normkritiskt förhållningssätt
som bygger på en positiv människosyn.
En kommun fri från våld - ett socialt investeringsprojekt, har utvecklats ytterligare under året och är
idag ett starkt efterfrågat projekt, där metoder för ett våldspreventivt arbete sprids på allt fler
arbetsplatser och i föreningsliv. I samarbete med tre studieförbund har studiematerial bearbetats att
omfatta våldsprevention utifrån olika målgruppers behov. Tillsammans med Länsstyrelsen har projektet
tagit fram sex kampanjfilmer och ett metodmaterial som har testats på olika målgrupper.
Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen fortsatt arbetet med EST – effektiv
samverkan för trygghet. Arbetet har under 2018 avsett området Hässleholmen/Hulta. I november
initierades en kartläggning på Norrby, vilken kommer ligga till grund för kommande
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser där.
Borås Stad deltar i det svenska Healthy Cities-nätverket, som är kopplat till det internationella WHObaserade Healthy Cities. Fritids- och folkhälsonämnden tog under våren beslut om att lämna in en
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avsiktsförklaring om att bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Processen pågick under
hösten och i slutet av året blev Borås återcertifierade.
Verksamheten i Skatehallen, belägen vid Lundby park, präglades av den ut- och ombyggnad av
verksamhetslokalerna som genomfördes under året. Utbyggnaden ger föreningarna en möjlighet att
växa och utveckla sin verksamhet. En ny förening, Borås Klätterklubb, har etablerats i hallen. Den
utökade aktivitetsytan innebär förutsättningar att möta det stora intresset för spontanidrottande.
Borås Arena AB har påbörjat arbetet med en ny fullstor inomhushall för fotboll. Hallen placeras på
Rydaområdet i direkt anslutning till befintliga gräsplaner. Vi hyr hallen av Arenabolaget och hyr i vår tur
ut den till samtliga fotbollsföreningar i kommunen. Hallen beräknas stå färdig under april månad 2019.
På Borås Arena pågår projektering och planering av stora ombyggnationer, bland annat i nuvarande
Harald Nyborgs lokaler, och vissa underhållsåtgärder, för att modernisera och uppdatera arenan.
Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat och skidstadion kommer att vara en
nyckelanläggning för genomförandet. Borås Skidlöparklubb kommer att ansöka om bygglov för ett nytt
klubbhus med tillhörande omklädningsrum och servicebod. Fritids- och folkhälsonämnden investerar i
en VA-ledning (vatten och avlopp) till området.
I Föreningsenheten sker en omfattande utredning kring vårt bidragssystem, många är inblandade och
dialoger samt utbildningar hålls, såväl för föreningslivet som för politiken. Målsättningen är att ha ett
förslag för remiss under senvåren 2019 och i förlängningen ett beslut i Kommunfullmäktige i november
2019.

2 Viktiga händelser under året
* 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 176 barn om plats.
* Nämnden fastställde, i november månad, ett program för öppen ungdomsverksamhet som utgår från
tre inriktningar: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med civilsamhället.
Programmet kommer att genomsyra verksamheten under 2019.
* För fjärde året i rad blev Borås stad utsedd till årets ”Håll Sverige Rent-kommun”. Motiveringen är
det strategiska arbetet och den breda uppslutningen bland invånarna i allmänhet och bland barn och
unga i synnerhet. Under året har omfattande insatser mot nedskräpning genomförts.
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* Föräldramöten enligt modellen ”Dags att prata oss samman” har genomförts på fyra högstadieskolor
vid fyra tillfällen och samlade cirka 300 tonårsföräldrar. Inför Valborg, skolavslutning och skolstart har
gemensamma insatser planerats tillsammans med polisen, skolan och fältgruppen. Föräldrabrev till
föräldrar åk 9 och föräldrar gymnasiet åk 1 har spridits. ANDT-rutiner för grundskola och öppen
ungdomsverksamhet har reviderats under året.
* Folkhälsoenheten var högst delaktiga tillsammans med Valkansliet, i satsningen för ökat valdeltagande
#klart jag ska rösta. Projektet fick 500 000 kr från MUCF (Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor) och målgrupperna har varit områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare,
utrikes födda som tidigare inte röstat i Sverige och personer med funktionsnedsättning.
* Arbetet med att sprida resultatet av Välfärdsbokslutet har skett i många olika sammanhang under året.
Bland annat har samtliga nio lokala nätverk för barn och unga 10-16 år har fått en genomgång om hur
de unga mår i deras geografiska område. Samtliga nämnder fått tagit del av information, sett ur
respektive nämnds ansvarsområde, om hälsoläget i Borås. En strategi för ett nytt upplägg av rapporten
har tagits fram och en plan för hur man ska arbeta med resultatet har påbörjats.
* Samverkansgruppen Borås Gym - i samverkan för en dopningsfri miljö - är ett samarbete mellan
Borås Stad och Polisen. Under hösten beslutade Kommunfullmäktige att ”en förutsättning för att få
friskvårdsbidrag för avgifter för att gå på ett gym, är att det gym som medarbetaren valt, kan visa att det
samverkar mot droger och dopning.” Totalt ingår nu 18 gym i samverkan.
* Kraftsamling Sjöbo, är ett samlingsbegrepp för att arbeta strukturerat över förvaltnings- och
bolagsgränser. Tillsammans med civilsamhället och invånare pågår många olika aktiviteter som på sikt
ska stärka Sjöbo till att vara en hållbar och attraktiv stadsdel.
* Träffpunkt Simonsland har under året haft över 200 000 besökare, vilket är en ökning med 18% eller
30 000 besökare jämfört med 2017. Under perioden anordnades cirka 4 500 aktiviteter, en ökning med
cirka 15%.
* Träffpunkt Simonsland ansvarade för broddutdelningen till Boråsare som fyller 65 år 2018. 506
broddar hämtades och cirka 80% av dessa besökare var på Träffpunkt Simonsland för första gången.
* Under året har vi tillsammans med ytterligare fyra förvaltningar arbetat med både planering och
iståndsättande av en barnvandringsled, Trollstigen, på Sjöbo. Leden är ca 1,5 km lång. Längs leden
finns ett flertal stationer där man både får uppleva och undersöka naturen och stöta på de mystiska
figurer som finns i Trollskogen.
* Sommaren 2018 blev en badsommar som slog alla rekord. Badplatserna hade fler besökare än
någonsin, vilket också skapade utmaningar i form av överfulla parkeringsplatser, en sophantering som
knappt kunde hanteras, toaletter som snabbt blev fulla samt att vi fick ta mer än dubbelt så många
badvattenprovtagningar för att säkerställa badkvaliteten. I det stora hela fungerade badplatserna ändå
väldigt bra.
* Antal besök till våra fyra publika bad har varit totalt 386 640 under 2018. Det är 24 640 besök fler än
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budgeterat. Med tanke på att Stadsparksbadet har varit stängt drygt åtta månader så är vi mycket nöjda.
Borås Simarena slår rekord med 196 305 besök, Efter den fina sommaren och det förlängda
öppethållandet i maj kunde vi summera antalet besök på Alidebergsbadet till drygt 44 000.
* 189 barn deltog i Sommardoppet, ett samverkansprojekt med simklubbarna SK70 och SK Elfsborg,
SLS och Borås Stad. Här erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad gratis kurser i vattenvana.
* Förvaltningen har tagit fram en skrift riktat till seniorer om nära friluftsliv och utomhusaktiviteter i
Borås. Arbetet med webbsida riktat till seniorer har påbörjats. En film har tagits fram som visar utbudet
av mötesplatser för seniorer i staden.
* För första gången kan vi nu med tillförlitlighet konstatera att fördelningen mellan pojkar och flickor
som deltar i föreningsaktiviteter är relativt jämn, 57% pojkar respektive 43% flickor. Det är också en
viktig parameter sett ur vårt strategiska arbete för jämställdhet. Naturligtvis finns det stora variationer
mellan de olika föreningskategorierna och framförallt mellan de olika idrotterna som ingår i underlaget.
* Förvaltningen har under 2018 arbetat vidare med nätverket för kvinnliga elitidrottare. Tillsammans
med SISU Idrottsutbildarna och en projektledare har fokus legat på den mentala träningen och ett
samarbete med en mentalcoach har inletts. En utvärdering från deltagarna kommer att ligga grund för
hur vi ska föra arbetet vidare i en positiv riktning där de aktiva förhoppningsvis ska känna ett mervärde
av nätverket
* Arbetet med Säker och trygg förening har gett resultat, 47% av föreningarna är certifierade. Mallen
som materialet bygger på har omarbetats under 2018 och har nu ett tydligare miljöfokus för att möta
utmaningarna inom området.
* En ny fullstor isyta är anlagd på Bodavallens A-plan, samtidigt schaktades den gamla gräsplanen bort
och återanvändes på en stor grusyta i området som vetter mot rv 40, som numera är naturgräs. Under
isytan finns en ny konstgräsplan, vilket innebär att planen kan användas för både fotboll ca sju månader
per år och för issporter ca fem månader per år.
På den nya gräsytan kommer Borås Rugby samt Borås Cricket att förlägga verksamhet till Bodavallen.
* Tre nya IOP (idéburet offentligt partnerskap) har tecknats i Fritids- och folkhälsonämnden. Totalt
finns nu sex olika IOP inom nämndens ansvarsområde.
* Nämnden har, från Kommunfullmäktige, fått ett särskilt samarbetsuppdrag som syftar till att stärka
helhetssynen och att få nämnder att tydligare se sin del i helheten. Samarbetsuppdraget ”Lokalt
inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom organisationsmodellen ”Säker och
trygg kommun”. Förvaltningen ansvarar för och samordnar nätverksgrupper för barn och unga,
områdesnätverk samt de fyra Ortsråden. Det finns ett oerhört engagemang i arbetet och många
förvaltningar, polis och representanter från civilsamhället deltar i arbetet.
* Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut och personalen är dessutom
samlokaliserade på Sturegatan 28. Administrationen är indelad i två klusterområden, dels HR-klustret
som innefattar de administrativa funktionerna som HR, kommunikation och nämndadministration, och
dels ekonomiklustret som innefattar ekonomi och IT.
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3 Strategiska målområden - indikatorer och
uppdrag
3.1 Människor möts i Borås
Kommunfullmäktiges indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

4

4

3

3

Antal genomförda
medborgardialoger.

3.1.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

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

Delvis
genomfört

En kommunövergripande SKL-upphandling
pågår med ca 200 deltagande kommuner. Borås
är en av 19 pilotkommuner, som ligger ca ett
halvår före övriga kommuner. Tidsplanen är att
vi ska ta ställning till ett nytt system senvåren
2019.

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

Delvis
genomfört

Under de senaste två åren har diskussioner förts
med Borås Basket om en evenemangshall på
lämplig plats i Borås. Arbetet pågår i samband
med utredningen om eventområdet Knalleland.
Under tiden arbetar vi tillsammans med
Lokalförsörjningsförvaltningen och Borås Basket
om ett alternativ, en "lightlösning", i Boråshallen,
med en om- och tillbyggnad av en restaurang
och plats för besökare som vill äta, placeras
bakom ena kortsidan av läktaren.

Knalleland har år efter år blivit allt
mer av en mötesplats kring idrott
och evenemang. Under 2016 ska
Borås stad och föreningslivet
utreda hur området kan
kompletteras till ett fullskaligt
eventområde, och vilka
investeringar detta skulle kräva.

Delvis
genomfört

Ärendet är färdigberett och beslutas i
februarinämnden 2019

Tillgängligheten på kommunens
badplatser ska öka och eventuellt
behov av badbryggor på ytterligare
platser ska kartläggas.
Fritids- och folkhälsonämnden ska
ta fram en friluftsplan för Borås.

Genomfört

Delvis
genomfört
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Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

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

Delvis
genomfört

Aktivitetsplatsen på Boda är under produktion
och färdigställs våren 2019. Hittills har en fullstor
isyta invigts och en stor aktivitetsyta har anlagts.
På Norrby planeras aktivitetsplatsen in i planen
för Kronängsparken våren 2019

Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Evenemangsstrategi
- Förvaltningen har i samverkan
med Borås TME i uppdrag att
färdigställa en evenemangsstrategi
som visar på vad staden ska
prioritera de kommande åren och
hur arbetet med att vara en attraktiv
evenemangsstad kan förankras
inom hela Borås stad. Strategin ska
också ta höjd för årligen
återkommande stora arrangemang
och mästerskap.

Delvis
genomfört

Arbetet har ändrats något i karaktär,
prioriteringen sker istället på en
evenemangsstrategi för att klargöra stadens
inställning till framtida arrangemang. Borås TME
och Fritids- och folkhälsoförvaltningen
samverkar om uppdraget och frågan kommer att
remitteras till berörda organisationer och
nämnder. I samband med det nya uppdraget
kring en översyn av föreningsbidraget kommer
vikten av evenemang att poängteras.

Förvaltningen ska arbeta för att
skapa likvärdiga möjligheter till en
aktiv fritid för människor med
funktionsnedsättning.
Utgångspunkten är att anpassa
fritidsaktiviteterna efter
målgruppens förutsättningar.

Delvis
genomfört

Arbetet bedrivs som ett IOP-projekt (Idéburet
offentligt partnerskap) tillsammans med Västra
Götalands Idrottsförbund och SISU
Idrottsutbildarna. Parasportcenter i
Sjuhäradshallen är utgångspunkt för arbetet.

3.1.2 Nämnd

3.2 Vi tar gemensamt ansvar för barn och unga
Verksamhetens indikatorer

Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

86,7%

83%

90%

84%

27%

24%

30%

26%

Simkunnighet
Utveckling av idrottsskolan

Simkunnighet
Stadsparksbadet 407 elever varav 74% som klarat målet
Borås Simarena: 242 elever varav 85,5 % som klarat målet.
Sandaredsbadet: 302 elever varav 90,4 % som klarat målet.
Dalsjöbadet: 164 elever varav 92,6% som klarat målet.
Sammanlagt 1115 elever varav 84% klarade målet.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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3.2.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

En hälsofrämjande fond för
ungdomar mellan 13 och 25 år som
önskar söka medel för t.ex.
aktiviteter, material, föreläsare eller
studiebesök ska inrättas av Fritidsoch folkhälsonämnden.

Genomfört

nämnden fattade beslut i ärendet 2018-02-21 §
28.

Det finns ingen kommunal
fritidsgård i centrala Borås.
Stadsdelsnämnd Norr får uppdrag
att utreda förutsättningarna för att
starta en fritidsgård på Norrmalm.
Uppdraget tas över av Fritids- och
folkhälsonämnden.

Genomfört

Nämnden fattade beslut i ärendet 2018-08-27 §
117.

Fritids- och folkhälsonämnden ska
tillsammans med
Grundskolenämnden ta fram en
plan för att införa simfritids.
Avsikten är att kunna erbjuda
särskilda insatser på skolor med
mycket låg simkunnighet.

Genomfört

Detta uppdrag genomfördes tillsammans med
Grundskoleförvaltningen under 2018.
Vi skapade fler grupper/uppsamlingsheat på alla
våra fyra bemannade bad. Grundskolan
anmälde elever som inte klarade målen efter
avslutad ordinarie simundervisning. Eleverna
kom dels från åk 4-6 och dels från åk 7-9.
Vi fick även till lovsimskola på alla våra fyra bad,
som finansierades genom statliga medel.

3.2.2 Nämnd
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Jämställt föreningsliv
- Förvaltningen har i uppdrag att
arbeta med tre prioriterade
områden för flickor/kvinnors
idrottande. Områdena avser flera
kvinnliga ledare, en ökad
representation av flickor/kvinnor i
styrelser samt en satsning på
flickor/kvinnor som bedriver
elitidrott i de individuella idrotterna.

Genomfört

Förvaltningen har under 2018 arbetat vidare
med nätverket för kvinnliga elitidrottare.
Tillsammans med SISU och en projektledare har
fokus legat på den mentala träningen och ett
samarbete med en mentalcoach har inletts.
Arbetet har skett i anslutning till veckosluten för
att även kunna samla de som studerar på annan
ort, totalt har det varit tre träffar under året. En
utvärdering från deltagarna kommer att ligga
grund för hur vi ska föra arbetet vidare i en
positiv riktning där de aktiva förhoppningsvis ska
känna ett mervärde av nätverket. När det gäller
fler kvinnliga ledamöter i styrelserna samt fler
kvinnliga ledare pågår just nu en analys av det
material som föreningarna redovisat under 2018.
Resultat kommer att visas för nämnden i ett
"Föreningsbokslut" under våren 2019.

Utreda och återkomma med en
långsiktig utvecklingsplan för
fritidsgårdarna inom nämndens
ansvarsområde

Genomfört

Arbetet med en långsiktig utvecklingsplan för
fritidsgårdarna resulterade i ett program för
öppen ungdomsverksamhet och beslutades i
nämnden i november 2018.

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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3.3 Ekologisk hållbarhet lokalt och globalt
3.3.1 Kommunfullmäktige
Uppdrag

Status År 2018

Fritids- och folkhälsonämnden ska
utreda hur ideella föreningar som
vill miljödiplomera sig skulle kunna
få stöd och råd av nämnden i detta
arbete.

Genomfört

Kommentar
Nämnden fattade beslut i ärendet 2018-09-24 §
135.

3.4 Ekonomi och egen organisation
Utfall 2016

Utfall 2017

Målvärde
2018

Utfall År
2018

Andel sjukfrånvaro av ordinarie
arbetstid, %.

5,4

6,8

6,5

7,6

Arbetad tid för timavlönade
omräknat till årsarbeten.

5,2

15,9

12

13,1

Hälsa – friska medarbetare under
ett år i % av andel anställda.

36

35,7

45

29,7

Kommunfullmäktiges indikatorer

Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %.
Målet är inte uppnått för 2018 vad gäller sjukfrånvaron. Utfallet blev drygt en procent högre än
förvaltningens målsättning. Värdet är ungefär överensstämmande med utfallet för staden som helhet.
Förvaltningen har under 2018 arbetat aktivt med rehabiliteringarbete av sjukskrivna medarbetare
samtidigt som arbetsmiljöfrågan varit och är högaktuell och prioriterad.
Kommunstyrelsen har i juni 2018 fattat beslut om att bevilja pengar till att genomföra projektet "Frisk
organisation" i Borås Stad. Projektet startar i januari 2019 och är tänkt att pågå under tre år. Syftet är att
arbeta med organisationshälsa, att med hjälp av nya arbetssätt komma till rätta med den sjukskrivning
som kan härledas till organisatoriska faktorer. Målet är att nå en rimlig nivå för sjukfrånvaro (5%)
genom att minska inflödet till sjukskrivning och rehabilitering.
I projektet har Borås Stad att skapat ett chefsstödteam, enheten för organisationshälsa, med uppdrag att
fånga och hantera "färsk sjukfrånvaro" med insatser på organisations-, gruppnivå samt stöd till chef.
Förvaltningen kommer att använda sig av den nya enheten både på chefs- och gruppnivå för att minska
inflödet av nya sjukfall.

Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbeten.
Målet är i princip uppnått, förvaltningens målvärde är cirka 1,0 årsarbetare bättre än vad utfallet blev
för 2018. Förvaltningen använder timavlönade i den utsträckning som behövs och är restriktiva vid
varje aktuellt tillfälle om det är befogat eller ej att rekrytera timavlönade.
En minskad sjukfrånvaro kommer på sikt att sänka behovet av timavlönade.

Hälsa – friska medarbetare under ett år i % av andel anställda.
Målet är inte uppnått. Målvärdet är för högt och har justerats i samband med budget 2019, så att det
blir mer realistiskt. En satsning på vad som skapar hälsa på arbetsplatsen genom ett tydligare fokus på
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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hälsoinspiratörernas roll liksom arbete med att sänka den sjukfrånvaro som orsakas av organisatoriska
faktorer, kan vara två sätt att öka målvärdet.

3.4.1 Nämnd
Uppdrag

Status År 2018

Kommentar

Genomföra en översyn av
nuvarande föreningsbidrag och
lämna förslag på anpassning och
revidering

Delvis
genomfört

Bidragsutredning pågår och beräknas var klar
under våren 2019 för en remissrunda.
Målsättningen är att Kommunfullmäktige fattar
beslut senast under november månad, för att det
nya systemet ska gälla från 1 januari 2020.

4 Nämndens verksamhet 1
4.1 Fritidsramen
4.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

3 473

6 552

5 987

8 149

2 162

Avgifter och övriga
intäkter

43 360

47 441

52 355

48 912

-3 443

Summa intäkter

46 833

53 993

58 342

57 061

-1 281

Personal

-44 398

-89 945

-93 558

-91 889

1 669

Lokaler

-96 819

-83 476

-82 767

-82 575

192

Övrigt

-52 036

-73 606

-11 077

-12 100

-1 023

Kapitalkostnader

-11 072

-10 527

-64 590

-74 863

-10 273

-204 325

-257 554

-251 992

-261 427

-9 435

0

0

-1 000

0

1 000

-157 492

-203 561

-194 650

-204 366

-9 716

Kommunbidrag

153 670

196 000

194 650

194 650

0

Resultat efter
kommunbidrag

-3 822

-7 561

0

-9 716

-9 716

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Godkända
"öronmärkta" projekt

0

0

7 983

7 983

0

-3 822

-7 561

7 983

-1 733

-9 716

Statsbidrag

Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad

Resultat jfr med
tillgängliga medel

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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Tkr
Ackumulerat resultat

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

-2 838

-1 864

-1 864

-1 864

0

Resultatanalys
I tabellen ovan redovisas utfallet vid bokslut 2016. De bokförda intäkter och kostnader som redovisas
för detta år inkluderar inte de verksamhetsområden som tillfallit nämnden i samband med
omorganisationen 2017. Däremot så inkluderas de i budget och utfall för 2017 och framåt.
Det bokförda resultatet för Fritidsramen år 2018 är ett underskott motsvarande 9 716 tkr i jämförelse
med budget. Vid den senaste prognosinlämningen, per november, prognostiserades ett underskott på
- 9 050 tkr.
Som kommunicerats i våra löpande uppföljningar finns ett antal kostnader som påverkat resultatet
negativt och där det finns en utlovad bokslutsjustering (redovisas i kolumnen som avser godkända
"öronmärkta" projekt);
•

Sociala investeringsprojekten, ”En kommun fri från våld” (- 1 407 tkr) samt ”Kraftsamling
Sjöbo” (- 763 tkr). De bokförda kostnaderna vid årets slut hamnar på totalt - 2 170 tkr.

•

Nettoavvikelsen för Badenheten som en konsekvens av Stadsparksbadet stängning. Avvikelsen
för Badenheten är - 5 165 tkr. Nettoavvikelsen för enbart Stadsparksbadet är - 8 338 tkr.

•

Junior EM i friidrott landar på ett underskott i jämförelse med tilldelad budget för 2018 på
- 648 tkr.

Ett justerat resultat hamnar på - 1 733 tkr.
Intäkterna avviker i jämförelse med budget med -1 281 tkr och kan till största del härledas till
Badenheten som uppvisar en avvikelse i jämförelse med budget på totalt -3 617 tkr och beror på
Stadsparksbadets renovering. Intäkterna för Stadsparksbadet avviker med -7 040 tkr.
Anläggningsenhetens intäkter avviker med ca - 1 500 tkr i jämförelse med budget. Mindre intäkter än
budgeterat redovisas på främst Borås Arena (-713 tkr) och Boråshallen (-366 tkr). Därutöver finns det
variationer mellan övriga anläggningar.
Ett större överskott i jämförelse med budget redovisas på Mötesplatser/förebyggandeverksamheten
och beror på externa intäkter så som EU-medel och Statsbidrag (+ 3 738 tkr).
Personalkostnaderna avviker med 1 668 tkr i jämförelse med budget. Bortser vi från alla
personalkostnader som är kopplat till något projekt, antigen ett statsbidrag eller socialt
investeringsprojekt, så är avvikelsen i jämförelse med budget + 5 667 tkr. Överskottet kan härledas
främst till Mötesplatser/förebyggandeverksamheten (+ 981 tkr), fritidsgårdsverksamheten (+ 1 483 tkr),
Badenheten (+ 2 001 tkr) samt Träffpunkt Simonsland (+ 511 tkr). Avvikelserna på
fritidsgårdsverksamheten och förebyggande verksamheten beror på att man under året har kunnat
bekosta personal med externa bidrag man har även haft vakanta tjänster. Badenheten har varit
restriktiva i personaltillsättning på grund av Stadsparksbadets stängning och har avvaktat med att
tillsätta vakanta tjänster under denna period. Lönekostnader som belastar sociala investeringsprojekten
uppgår till ca 2 000 tkr.
Lokalkostnaderna inklusive konsumtionsavgifter är i stort i balans.
Övriga kostnader så som diverse utrustning, inventarier, förbrukningsmaterial, diverse byggnads- och
underhållstjänster så som reparationer, har avvikit negativt under året och ska analyseras under första
kvartalet 2019.
Verksamhetsanalys
Inför 2019 har vi vidtagit åtgärder inom Anläggningsenheten, dels så har de budgeterade intäkterna i
bland annat Boråshallen anpassats till en lägre nivå. Avtalet med Servicekontoret om köpta tjänster för
fastighetsskötsel och vaktmästeri har anpassats till en ny lägre servicenivå som ligger i linje med de
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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budgetmedel vi har.
Inom Badenheten kommer det att vara ett tufft ekonomiskt år, dels för att kompensera en högre hyra
som vi inte har kompensation för och dels för att vi stänger Borås Simarena under minst 5 månader,
där intäkter uteblir under perioden. Samtidigt håller vi nere våra förbrukningskostnader under samma
period.

4.2.1 Kostnader för "öronmärkta" projekt beslutade av
Kommunfullmäktige
Totalt godkänt
belopp

Utfall tom
2017-12-31

Utfall 2018-1231

Återstår

Stadsparksbadets renovering

5 165

-

5 165

0

Projekt 21259 - Junior EM i
friidrott

5 000

57

1 248

3 695

Projekt 29005 - Kraftsamling
Sjöbo

3 000

0

763

2 237

Projekt 29004 - En kommun
fri från våld

5 700

1 564

1 407

2 729

18 865

1 621

8 583

8 661

Projekt

Summa

4.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

0

0

0

0

0

Kostnader

-717

-1 264

-1 326

-1 412

-86

Resultat

-717

-1 264

-1 326

-1 412

-86

216

209

0

44

44

Kostnader

-9 530

-10 201

-11 753

-11 452

301

Resultat

-9 314

-9 992

-11 753

-11 408

345

0

0

0

0

0

Kostnader

-215

-137

-400

-355

45

Resultat

-215

-137

-400

-355

45

Intäkter

-

5 307

1 638

5 376

3 738

Kostnader

-

-24 928

-18 120

-22 719

-4 599

Tkr
Fritids- och
folkhälsonämnden
Intäkter

Gemensam
fritidsadministration
Intäkter

Överenskommelsen
Intäkter

Mötesplatser/förebygga
nde arbete

Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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Tkr

Bokslut
2016

Resultat

Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

-19 621

-16 482

-17 343

-861

Fritidsgårdsverksamhet
Intäkter

-

7 157

7 173

7 665

492

Kostnader

-

-41 540

-41 484

-42 179

-695

-34 383

-34 311

-34 514

-203

Resultat
Badresor/barnkoloni
Intäkter

-

190

176

188

12

Kostnader

-

-2 769

-2 738

-2 803

-65

-2 579

-2 562

-2 615

-53

1 788

4 744

5 382

5 129

-253

Kostnader

-6 641

-8 266

-8 454

-9 197

-743

Resultat

-4 853

-3 522

-3 072

-4 068

-996

Intäkter

-

2 205

2 455

2 205

-250

Kostnader

-

-12 665

-11 489

-11 108

381

-10 460

-9 034

-8 903

131

20 572

18 487

20 433

18 979

-1 454

-119 623

-104 544

-110 920

-112 219

-1 299

-99 051

-86 057

-90 487

-93 240

-2 753

19 716

14 958

21 084

17 468

-3 616

Kostnader

-53 302

-43 849

-43 035

-44 584

-1 549

Resultat

-33 586

-28 891

-21 951

-27 116

-5 165

96

736

0

7

7

Kostnader

-1 497

-7 391

-2 272

-3 399

-1 127

Resultat

-1 401

-6 655

-2 272

-3 392

-1 120

Intäkter

0

0

0

0

0

Kostnader

0

0

-1 000

0

1 000

Resultat

0

0

-1 000

0

1 000

Resultat
Folkhälsa
Intäkter

Träffpunkt Simonsland

Resultat
Anläggningsenheten
Intäkter
Kostnader
Resultat
Badenheten
Intäkter

Evenemang
Intäkter

Buffert

Intäkter
Kostnader
Resultat
Intäkter
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

42 388

53 993

58 341

57 061

-1 280

Kostnader

-191 525

-257 554

-252 991

-261 427

-8 436

Resultat

-149 137

-203 561

-194 650

-204 366

-9 716

Tkr
Kostnader
Resultat
Totalt
Intäkter

4.4 Verksamhetsanalys
4.4.1 Fritids- och folkhälsonämnd
Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft;
9st nämndsammanträden
9st presidiemöten
§ 196 antal beslutade paragrafer
Nämnden har haft en princip i att förlägga sammanträden utanför den kommunala förvaltningen vid
vartannat sammanträde. Nämndsammanträdena har varit öppna för allmänheten.
Presidiet har också träffats i andra konstellationer såsom, pluppmöten, presidieöverläggningar samt
varit värd för olika kommunbesök till Borås.

4.4.2 Gemensam fritidsadministration
Analys av verksamheten
Gemensam fritidsadministration är den samlade benämningen för de gemensamma administrativa
kostnaderna. Den gemensamma fritidsadministrationen innehåller kostnader som kontorshyra,
lönekostnader för administrativ personal, övergripande marknadsföringsinsatser, diverse
kontorskostnader och IT-kostnader samt inköp av telefoner. Budgeten rymmer också kostnader för
kommungemensamma stödsystem som fördelas till varje förvaltning och gemensamma
kompetenshöjande insatser.
HR- och ekonomikluster
Klustersamverkan med Kulturförvaltningen fungerar nu fullt ut. Under året fattades beslut om att
permanenta verksamheteten. I början av januari 2019 samlokaliseras de administrativa funktionerna i
nya lokaler, "Klusterhuset" på Sturegatan 28.
Från hösten 2018 administreras förvaltningens kommunikations- samt kvalitetsarbetet genom
förvaltningens kvalitets- och utvecklingsenhet. Inom HR-klustret kvarstår de administrativa
funktionerna HR och nämndadministration samt inom ekonomiklustret, ekonomi och IT.
De båda klustren har som målsättning att minska sårbarheten och samordna gemensamma rutiner och
arbetssätt. För att nå dit behöver vi arbeta för att frigöra mer tid till förbättringsarbete. Vi behöver lägga
fokus på mer förebyggande insatser i form av utbildningar, framtagande av rutiner samt kontinuerliga
möten med de vi servar. Vi behöver också fortsätta arbetet med att förtydliga våra roller och våra
uppdrag gentemot verksamhetsansvariga.
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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Under 2018 har vi fokuserat på att identifiera olika förbättringsområden och vi har kommit en bit på
vägen. Flera rutiner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet har samordnats mellan båda
förvaltningarna liksom gemensamma upplägg och innehåll för utbildningsdagar kopplat till
förvaltningarnas chefer. Arbetet med en förbättrad autogirohantering har påbörjats liksom arbetet för
en effektivare hantering gällande inflödet av pengar av olika slag (swish, korttransaktioner, diverse
bidrag med mera). Ekonomienheten har arbetat med att kartlägga fakturaflödena för att skapa en
gemensam bild och förståelse för hur flödena ser ut. Utifrån denna kartläggning har det tagits fram en
handlingsplan med syfte att minska förvaltningarnas påminnelseavgifter.
Under året har den digitala nämndadministrationen utvecklats ytterligare. Hösten 2017 infördes Ciceron
i Borås Stad. Ciceron är det centrala systemet för diarie- och ärendehantering, kärnan för hanteringen
av verksamheters allmänna handlingar. Systemet infördes med målsättningen att åstadkomma en
standardisering och digitalisering av ärendeprocessen, korta ledtiderna i beredningsprocessen och skapa
en högre rättssäkerhet i stadens hantering av allmänna handlingar. Arbetet kommer att fortsätta även
2019 där Ciceron Assistent blir en utgångspunkt för alla förtroendevalda.
Dataskyddsförordningen, eller GDPR (General data protection regulation) som den också kallas,
innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. Förordningen började gälla den 25 maj
2018 och ersätter då personuppgiftslagen (PuL). Dataskyddsförordningen ställer högre krav på
dokumentation av våra personuppgifter. Dataskyddsförordningen kräver också att varje organisation
som hanterar personuppgifter ska föra ett register över hur dessa uppgifter behandlas. Exempelvis ska
vi inte samla in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för bestämda ändamål, inte spara
uppgifterna länge än nödvändigt och vi ska se till att det finns lagligt stöd för att samla in uppgifterna.
Under året har det påbörjats en översyn av befintliga rutiner, register och system som behöver
registreras och hanteras i enlighet med den nya förordningen. Detta arbete kommer att vara
fortlöpande och prioriterat framöver för att säkerställa att vi uppfyller kraven enligt förordningen.
Kvalitets- och utvecklingsenheten
Från hösten 2018 administreras förvaltningens kommunikations- samt kvalitetsarbete genom
förvaltningens kvalitets- och utvecklingsenhet. Enheten processleder förvaltningsövergripande
uppdrag, främjar horisontella samarbeten med andra förvaltningar och samordnar nämndens
samarbetsuppdrag. Utöver det politiska samarbetsuppdraget för Lokalt inflytande och
Överenskommelsen samordnas även det brottsförebyggande och trygghetsskapande arbetet (genom
Brottsförebyggande rådet, Brå) och Borås rent och snyggt. Verksamhetsutvecklaren för kvalitet har
under 2018 arbetat 50 % för Fritids- och folkhälsoförvaltningen och 50 % för Kulturförvaltningen.
Från och med 2019 kommer verksamhetsutvecklaren arbeta 75 procent för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen.
Under året har föreningar i staden erbjudits tillfälle att visa upp sina större tävlingar dels via vepor och
ljusreklam. En kommunikationsplan för förvaltningen och för intranätet har tagits fram. För att styra
upp informationsspridningen genom onödigt mejlande, har ett arbete påbörjats med att aktivera och
utnyttja förvaltningens intranät och bli så transparanta som möjligt. Ett årshjul för 2019 är framtaget
med syfte att bättre kunna sprida budskap om vad som händer i förvaltningen, men också synliggöra
verksamheten för samtliga chefer och medarbetare och därmed skapa en större förståelse och kunskap
om förvaltningens verksamheter och dess helhet.
Ett internt utvecklingsarbete initierades under 2018, vilket bygger på stadens arbete med Mänskliga
Rättigheter och kommer att resultera i en utbildning för all personal under tidigt 2019. Utbildningen ska
kompletteras med ett systematiskt uppföljningsarbete för att förbättra förvaltningens förmåga att öka
delaktigheten bland invånarna.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Gemensam fritidsadministration visar ett överskott i jämförelse med budget och beror på mindre
personalkostnader än budgeterat som en konsekvens av sjukskrivning och föräldraledighet.
Åtgärder
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Inga åtgärder behöver vidtas.

4.4.3 Överenskommelsen
Analys av verksamheten
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.
Arbetet med Överenskommelsen samordnas internt i Borås Stad av en utvecklingsledare på Fritids- och
folkhälsoförvaltningen och för de Idéburna samordnas arbetet av en person till 50 %.
Under 2018 antogs en gemensam handlingsplan för Överenskommelsen, vilken ytterst syftar till att öka
förståelsen mellan Idéburna och Borås Stad. Samrådet har träffats regelbundet, vilket är viktigt för att
lyfta arbetet med Överenskommelsen och hålla dialogen om föreningslivet levande, men det upplevs att
det brister i kommunikation och arbetet mellan mötena. Det interna nätverket mellan stadens olika
förvaltningar träffas regelbundet, vilket fungerat bra men nätverket saknar representanter från ett par
förvaltningar. Det har genomförts FRÖ-möten (forum för relationer) och det årliga stormötet hölls i
november. 2018 följde Fritids- och folkhälsoförvaltningen upp de kommunala förvaltningarna och
bolagens arbete med Överenskommelsen och redovisade till Kommunstyrelsen i december.
Förutsättningarna för en fungerande samverkan är tydlig samordning, regelbundna forum där
verksamheterna möts och en fungerande kommunikation genom digitala plattformar.
Inför 2019 är det viktigt att fortsätta möta och fördjupa dialogen med hela civilsamhället, utifrån
befintligt arbete inom våra verksamheter, det politiska samarbetsuppdraget Lokalt inflytande och
Överenskommelsen. När handlingsplanen är antagen ska fokus på arbetet vara genomförande och
konkreta insatser, genom bland annat: presentera Överenskommelsen på nämnderna, fortsätta driva
samt utvärdera det kommunala nätverket, genomföra det årliga stormötet, hålla dialogmöten mellan
Idéburna och Borås Stad, genomföra FRÖ-möten och arrangera utbildning kring IOP (Ideburet
offentligt partnerskap).
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Arbetet med Överenskommelsen gick in med ett underskott inför 2018, vilket balanserades under året.

4.4.4 Mötesplatser/förebyggande arbete
Analys av verksamheten
Främjande och förebyggande arbete
Att bedriva ett sektoröverskridande 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,
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
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018

17(51)

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 och 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. Det pågår en översyn för att tydliggöra de olika uppdragens
omfattning. 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 Arbetslivsnämnden, Kulturnämnden och andra nämnder i Borås Stad kommer
Fritids- och folkhälsonämnden att utveckla det gemensamma arbetet på Mötesplatserna för att ge
förutsättningar att lyckas med de tre uppdragsområdena.
Norrbyhuset
I Norrbyhuset, en av mötesplatserna, samlokaliseras mötesplats, öppen
ungdomsverksamhet/fritidsgård och bibliotek. Norrbyhusets verksamhet bidrar till ökad delaktighet för
invånare på Norrby bland annat genom möjligheten att träffa representanter från olika förvaltningar,
delta i boendemöten, få hjälp med samhällsfrågor, ta del av och/eller hålla i aktiviteter, och få
information om viktiga händelser såsom valet 2018. Känslan av delaktighet i samhället och möjligheten
att kunna påverka sitt liv har en stor effekt på den egna hälsan i synnerhet och bidrar till den generella
folkhälsan i allmänhet. Husets breda målgrupp bidrar till en ökad trygghet inom huset och på
stadsdelen där vuxna möter unga och där erfarenheter kan delas.
Beslut finns för en liknande utveckling på fler mötesplatser exempelvis på Hässleholmen.
Brygghuset
Brygghuset fortsätter att utvecklas inom den öppna ungdomsverksamheten som en Do-IT-Yourselfarena (D.I.Y) för unga från 16 år. Ett hus fullt av möjligheter för unga att använda på sin fritid men
också en mötesplats för unga och vuxna att skapa KreAktivitet tillsammans. Under året har nya
marknadsföringsinsatser visat resultat. Hemsidan, reklamfilm på bio, ljusvitrinerna på stan, unga
ambassadörer, skolbesök och personalens ökade relationsinsatser med besökare har gjort att bokningar
av unga mer än tredubblats. Det som lockar målgrupp är exempelvis möjligheten att boka in sig i
musikstudion, mediarummet, låna fotoutrustning, dansa, titta på film, anordna LAN samt övrig gaming,
plugga och möten. De öppna events som unga vuxna arrangerar är exempelvis konserter, utställningar,
möten, utbildningstillfällen, språkcaféer och mycket annat. Alla är välkomna alla så länge det ligger i
linje med bokningspolicyn och Brygghusandan. Antalet besök under året har varit drygt 1 100 per
månad med en jämn könsfördelning.
Brygghuset fortsätter att erbjuda workshops och introduktioner inom musik och foto/film för att sänka
tröskeln för de som gärna vill, men inte kan. Genom att exempelvis samverka med Kultur Ungdom har
gratis workshops inom filmproduktion kunnat erbjudas. Utvecklingen av Boosta som en projektFritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018
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ledarutbildning har varit framgångsrik både ur ett mångfaldsperspektiv samt att engagemanget från
deltagarna genererar en fortsatt lust att arrangera saker i huset.
I december ändrades bokningspolicyn och numera kan vuxna 30+ endast boka lokalerna om de kan
motivera nyttan för unga och att minst 50% av besökarna/deltagarna är inom målgruppen. Dessa
vuxna är viktiga eftersom de ofta når unga i målgruppen som vanligtvis inte besöker Brygghuset.
Unga vuxna involveras både i drift och utveckling av verksamheten. Arbete med unga ambassadörer
fortsätter att växa fram. De är Brygghusets ansikte utåt och sprider budskapet om verksamheten på ett
trovärdigt sätt. Under året har tillskottet av två unga EVS volontärer som integreras i det dagliga arbete
och som också fyllt huset med eget innehåll varit värdefullt.
Internationellt arbete (Europeiska Solidaritetskåren)
Under 2018 har förvaltningen fortsatt med ett systematiskt internationellt arbete. Detta har resulterat i
mottagandet av 10 nya internationella volontärer på mötesplatser och inom den öppna
ungdomsverksamheten. Tre genomförda ungdomsutbyten i Georgien, Island samt Borås, med fokus på
unga 13-16 år. Borås har också medverkat i ett strategiskt partnerskap med fyra andra länder, som
möjliggjort för personal att utbyta erfarenheter och kunskap med kollegor i andra länder. De har
gemensamt tagit fram metoder och strategier, för framtida arbete med ungas delaktighet och inflytande
på lokal nivå. Under 2018 fortsatte även arbetet med informationsspridningen för ungas möjligheter
inom EU via Eurodesk-nätverket, samt förberedelser inför EU-valet 2019.
Det internationella arbetet har under året genererat externa medel, som möjliggjort för 29 ungdomar att
delta i internationella sammanhang med andra unga och arbeta kring ett ämne de tycker är viktigt. Det
har också bidragit till att 17 personer ur personalgruppen har haft möjlighet att delta i olika
internationella workshops och konferenser med unga i fokus.
En kommun fri från våld (EKFFV)
En kommun fri från våld är ett femårigt socialt investeringsprojekt som startade 2015. Projektet bygger
på samverkan mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Individ och familjeomsorgsförvaltningen
(IFO), Arbetslivsförvaltningen (ALF) och civilsamhället. Projektet har under 2018 tagit en rad nya
kontakter, både med fler förvaltningar och organisationer ur civilsamhället. Bland annat har projektet
initierat samarbete med aktörer inom boendetrygghet och genomför gemensamma utbildningar för de
kommunala bostadsbolagen, Hyresgästföreningen, Borås folkhögskola och Arbetslivsförvaltningen.
Projektet har tagit fram flera nya material, dels kunskapsmaterial som kan användas som basverktyg för
breda målgrupper och dels planerings- och uppföljningsverktyget (matrisen) för implementering och
ledning av våldspreventivt arbete i verksamheter. I samarbete med tre studieförbund har studiematerial
bearbetats att omfatta våldsprevention utifrån olika målgruppers behov. I samarbete med Länsstyrelsen
har projektet tagit fram sex kampanjfilmer och ett metodmaterial som har testats på olika målgrupper
under året.
All personal och chefer inom Mötesplatser och Öppen ungdomsverksamhet har genomgått både
grund- och fördjupningsutbildning i våldsprevention. Alla chefer på Fritids- och folkhälsoförvaltningen
har genomgått grundutbildning. Projektet har stärkt fokus på ungas delaktighet i det våldspreventiva
arbetet och har, utöver ungdomsledarutbildningarna, även utbildat sju unga våldspreventionsutbildare
som utbildat både unga och vuxna. Dessutom har 11 nya handledare utbildats i att initiera
våldspreventivt arbete i verksamheter. Projektet har under 2018 även tagit fram strukturer för
systematiskt arbete för våldspreventivt arbete inom förvaltningen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den bokförda budgetavvikelsen är -861 tkr. Inom budgetramen bokförs kostnader som avser sociala
investeringsprojektet "En kommun fri från våld". Dessa kostnader justeras årligen i samband med
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bokslutet. De bokförda kostnaderna för 2018 inom ramen för detta projekt är 1 407 tkr. Ett justerat
resultat för verksamhetsområdet blir därmed 546 tkr.
Externa kvarstående medel har flyttats till 2019 och avser bland annat EU-bidrag ämnat för olika EVSprojekt, se ovan. Andra externa medel som flyttats är exempelvis bidrag från Länsstyrelsen samt
kvarstående statsbidrag.

4.4.5 Fritidsgårdsverksamhet
Analys av verksamheten.
Öppen ungdomsverksamhet/fritidsgårdsverksamhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen är
tillgänglig för alla invånare i Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras verksamheten av hållbarhet,
delaktighet, trygghet och jämställdhet. Verksamhetens uppdrag utgår från ett främjande och
normkritiskt förhållningssätt och en positiv människosyn som fokuserar på individers och gruppers
vilja, rättigheter och resurser. Huvudmålgrupp är ungdomar i 10-18 årsåldern.
Under 2017 påbörjades en översyn av verksamheten i syfte att utifrån tillgänglighet belysa ett Borås
Stads-perspektiv avseende likvärdighet gällande bland annat öppettider, det arbetet har fortsatt under
2018. Processen, som även kommer fortsätta under 2019, har resulterat i en del förändringar av
öppettider och en ökad samverkan med civilsamhället.
Nämnden faställde, i november månad, ett program för öppen ungdomsverksamhet som utgår från tre
inriktningar: Mötesplats för unga - Ungas aktörskap samt Samverkan med civilsamhället. Programmet
kommer att genomsyra verksamheten under 2019.
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. Genom projektet ”en kommun fri från våld” har
all personal haft möjlighet att via fortbildningsinsatser öka sin kompetens inom det
trygghetsskapande/våldspreventivt arbetssätt vilket förväntas bidra till en ökad måluppfyllelse.
Basen för den öppna ungdomsverksamheten är 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 viktig förutsättning för att nå ut till en bred
målgrupp med ett främjande och normkritiskt förhållningssätt som bygger på en positiv människosyn
där fokus ligger på individens möjligheter och resurser och där verksamheten genomsyras av hållbarhet,
delaktighet och jämställdhet.
Vid verksamhetsårets början fanns det 13 kommunalt drivna öppna
ungdomsverksamheter/fritidsgårdar: Hässlehus, Hulta, Norrby, Sjöbo, Kristineberg, Dalsjöfors,
Fristad, Viskafors, Sandared, Brämhult, Hestra, Göta/Trandö och Alideberg. Under året har
förändringar skett på Göta som flyttat verksamheten till lokaler i anslutning till Daltorpskolan och
numer benämns som Öppen ungdomsverksamhet Trandö. Från årsskiftet 2018/2019 har den
kommunala verksamheten på Hestra Midgård stängt för att i stället, från 2019, bedrivas av Byttorps IF
och Hestra IF i deras respektive klubblokaler. Nämnden lämnar också bidrag till tre verksamheter som
drivs av Mariedals IK, Kulturföreningen Tåget och Svenska Kyrkan/Gustav Adolfs församling. Övrig
kontinuerlig organiserad samverkan med civilsamhället i varierad omfattning sker med Borås
Fältrittklubb, Parasportcenter och Svenska Kyrkan/Företagarföreningen/Scouterna i Dalsjöfors.
Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete mellan grundskolorna och fritidsgårdsverksamheten i
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av dagen har sitt arbete förlagt till skolan. Uppdraget i
skolan utgår oftast från trygghetsskapande arbete som exempelvis rastverksamhet, värderingsövningar,
demokratiarbete och lägerverksamhet. Det finns stora fördelar med samverkan skola-fritid sett ur ett
Borås Stads-perspektiv. Det innebär fler vuxna i skolan där fritidsledarna kan bidra till en helhetssyn på
ungdomarnas liv då de träffar dessa både i skolan och på fritiden. Ytterligare en aspekt är att
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kompetenta fritidsledare är en yrkeskategori som tillför specialkompetens och som i dagsläget är
möjliga att rekrytera. Skolans fortsatta köp av tjänster ger också förutsättningar för nivån på
öppethållandet på kvällstid.
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.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den bokförda budgetavvikelsen för 2018 är - 203 tkr. Under året har budgetläget varit ansträngt för
verksamhetsområdet. För att få en budget i balans har interna krav på anpassning fördelats till alla
enheter. Med hjälp av statsbidrag för sommarlovsaktiviteter, övriga lovaktiviteter samt stöd till öppen
fritidsverksamhet och återhållsamhet vid tillsättning av vakanta tjänster, slutar året ändock med en
budget i balans (+44 tkr). Anledningen till att den bokförda budgetavvikelsen är negativ beror på att en
del kostnader knutna till externa projekt felaktigt har bokförts på fritidsgårdsverksamheten istället för
verksamheten mötesplatser/förebyggande där själva intäkterna varit bokförda.
Det blir en fortsatt ansträngd budget även 2019 om statsbidrag inte beviljas. Därtill måste
verksamhetsområdet bidra med ytterligare anpassningar för budget i balans för förvaltningen i sin
helhet.

4.4.6 Badresor/barnkoloni
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 har haft
samma omfattning 2018 som tidigare år. Antal besök har jämfört med 2017 ökat med ca 6% till 3 104
besök under perioden, 56 % av besöken var flickor.
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 176 barn om plats.

4.4.7 Folkhälsa
Analys av verksamheten
Folkhälsoarbete är ett brett fält - från ekonomisk politik och lagstiftning till hälsoupplysning.
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.
I Borås Stad är det Fritids- och folkhälsonämnden som är ansvarig för samordningen av
folkhälsofrågorna.
Kommunstyrelsen har beslutat om en strategisk grupp för samverkan under paraplyet Säker och Trygg
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kommun. I gruppen ingår kommunalråd, nämndernas presidier, förvaltningschefer, AB Bostäder,
polisen, Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden. Under året
hölls två heldagsmöten. Vid vårmötet var temat medinflytande, invånarperspektiv, civilsamhället och
mötesplatser och under höstmötet diskuterades utbildningens betydelse utifrån social hållbarhet.
För det gemensamma folkhälsoarbetet har ett avtal tecknats med Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Det är ett tillsvidareavtal gällande tre tjänster och ett tidsbestämt avtal gällande folkhälsoinsatser. Under
året hölls två dialogmöten där vi lyfte gemensamma frågor.
Borås Stad deltar i SKL-nätverket (Sveriges kommuner och landsting) för strategiskt folkhälsoarbete i
kommunerna. Verksamhetschefen deltog vid två sammankomster under året. I nätverket deltar ca 25
kommuner från hela landet.
Svenska Healthy Cities-nätverket, som är kopplat till det internationella WHO-baserade Healthy Cities
har haft tre möten för sina medlemmar under året. Borås Stad har haft representation vid årsmötet,
vårmötet och höstmötet.
Borås Stad har genom medlemskapet i ECAD (European Cities Against Drugs) tagit ställning mot
legalisering av narkotika och arbetar för en restriktiv narkotikapolitik. I maj representerade två politiker
från Fritids- och folkhälsonämnden och en utvecklingsledare Borås Stad på Mayor´s Conference i
Göteborg. Vid konferensen deltog nätverkets medlemmar från länder i hela Europa.
Fritids- och folkhälsonämnden tog i aprilnämnden beslut om att lämna in en avsiktsförklaring om att
bli återcertifierade som en Säker och trygg kommun. Processen pågick under hösten och i slutet av året
blev Borås återcertifierade. I oktober deltog tre tjänstemän från förvaltningen i den europeiska Safe
Communtities-konferensen i Skopje, Makedonien. Vid konferensen presenterades Borås Stads arbete
med En kommun fri från våld.
På Håll Sverige Rents nationella konferens i november mottog Borås utnämningen till ”Årets Håll
Sverige Rent-kommun 2018” för fjärde året i rad och i slutet av 2018 blev Borås Stad återcertifierade
som en Säker och trygg kommun.
Nedan beskrivs kärnan av de verksamheter som bedrivits under 2018.
Antibiotikaresistens
Under våren genomfördes informationskampanjen Löddra mera för andra året. Den bestod av en
webbsida med interaktiva inslag som podcasts och ett quiz för barn och ett för vuxna. Sponsrade
Facebookinlägg var också en del av kampanjen liksom affischer och Navets tematräffar. Målgruppen
var föräldrar med barn upp till 12 år. Quizen gjordes sammanlagt runt 1 400 gånger, Facebookinläggen
nåddes av ca 67 000 personer med 1 150 interaktioner. De flesta vi nådde via Facebook var kvinnor i
åldern 25-34 år. Poddarna har haft 155 lyssningar. Navets insatser nådde sammanlagt över 5 100
personer. Affischen om handhygien har satts upp på arbetsplatser och förskolor i Borås.
Folkhälsomyndigheten uppmärksammade kampanjen för dem som arbetar med smittskydd i Sverige.
Företag såsom HM, Ellos och Parker i Borås visade stort intresse för kampanjen.
Brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete
Borås Stad har en överenskommelse med Polisen. I den finns prioriteringar som vi arbetar gemensamt
med. Brottsförebyggande rådet har haft fyra ordinarie sammanträden under året. Inom ramen för
brottsförebyggande rådet har också en styrgrupp initierats med fokus på barn och unga. Dels handlar
det om att förbättra samverkan för barn och unga i riskzon samt identifiera och genomföra
gemensamma satsningar på strukturell nivå. Ett funktionsprogram för trygga skolgårdar håller på att ta
form, i samverkan med lokalförsörjningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och centrum för
kunskap och säkerhet. Ytterligare riktlinjer tas fram avseende anmälningar till polisen eller
orosanmälningar till socialtjänsten, för den öppna ungdomsverksamheten. Bägge dokumenten beräknas
vara klara tidigt 2019. Tolv möten inom ramen för SSPF (samverkan skola, socialtjänst, polis och fritid)
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har genomförts.
I oktober genomfördes en utbildning för samtliga deltagare i stadens ”Lokala nätverk för unga 10-16
år”, i syfte att utbilda grupperna i systematiskt arbete med skydds- och riskfaktorer. Denna utbildning
ligger till grund för fortsatt samverkan mellan verksamheterna.
Borås Stad har tillsammans med AB Bostäder och polisen fortsatt arbetet med EST – effektiv
samverkan för trygghet. Arbetet har under 2018 avsett området Hässleholmen/Hulta. I november
initierades en kartläggning på Norrby, vilken kommer ligga till grund för kommande
brottsförebyggande och trygghetsskapande insatser där. Inom ramen för medborgarlöftet har
boendemöten genomförts på Hulta/Hässleholmen samt på Norrby.
Två utbildningar för kontaktpersoner i Grannsamverkan har genomförts tillsammans med polisen. Tre
trygghetsvandringar har genomförts, på Norrby, Trandared och Kristineberg.
Borås rent och snyggt fortsätter i bred samverkan att arbeta för minskad nedskräpning och ökad
trygghet. Kampanjen Vi håller rent genomfördes likt föregående år med tillhörande uppföljning i
Djurparken Totalt deltog ca 15 000 barn och personal i kampanjen. Under året har en särskild satsning
mot Hässleholmen genomförts, vilken kommer fortsätta 2019. En skräpmätning genomfördes i maj.
Drogförebyggande arbete
Två cannabisföreläsningar arrangerades med cirka 120 personer vid varje tillfälle, bland annat våra
samarbetspartners, professionella handläggare samt politiker. Den drogpolitiska ledningsgruppen har
haft fyra möten och de prioriterade områdena för gruppens arbete har varit cannabis och ANDTutbildning (alkohol, narkotika, doping och tobak) i skolan.
Föräldramöten enligt modellen ”Dags att prata oss samman” har genomförts på fyra högstadieskolor
vid fyra tillfällen och samlade cirka 300 tonårsföräldrar. Inför Valborg, skolavslutning och skolstart har
gemensamma insatser planerats tillsammans med polisen, skolan och fältgruppen. Föräldrabrev till
föräldrar åk 9 och föräldrar gymnasiet åk 1 har spridits. ANDT-rutiner för grundskola och öppen
ungdomsverksamhet har reviderats under året. Innan rutinerna antas ska samtliga nätverk för barn och
unga 10-16 år lämna synpunkter på de föreslagna rutinerna.
En reklamfilm ”Vem röker nu för tiden, liksom” visades på stadens lokala bio vid samtliga
föreställningar under en månad.
Utbildningen ansvarsfull alkoholservering har genomförts. Syftet med utbildningen är att minska våld
och skador relaterade till alkoholkonsumtion och droger på Borås krogar och restauranger samt
utveckla en restaurangkultur som motverkar överservering och servering till underåriga.
Samverkansgruppen Borås Gym i samverkan för en dopningsfri miljö har träffats fyra gånger. Under
hösten beslutade Kommunfullmäktige att ”en förutsättning för att få friskvårdsbidrag för avgifter för
att gå på ett gym, är att det gym som medarbetaren valt kan visa att det samverkar mot droger och
dopning.” Till följd av beslutet har gym som inte tidigare deltagit i Borås Gym i samverkan för en
dopningsfri miljö kontaktats och erbjudits att skriva under överenskommelsen för samverkan. Nio gym
har kontaktats varav sex av gymmen har anslutit till samverkansgruppen, två gym uppvisade att de
redan ingår i likvärdigt arbete mot dopning och ett gym har inte återkopplat. Totalt ingår nu 18 gym i
samverkan tillsammans med Borås Stad (folkhälsoenheten, Cedern och Yxhammarsmottagningen) och
polisen. Ett uppdaterat material har tagits fram och avtalen har uppdaterats utifrån den nya lagen om
GDPR. Under hösten arrangerades två utbildningstillfällen med föreläsaren Johan Öhman där samtliga
gym i samverkansgruppen med personal var inbjudna. Totalt deltog cirka 50 personer.
Föräldraskapsstöd
Föräldraskapsstödsarbetet har fortlöpt i linje med handlingsplanen och program för föräldraskapsstöd.
Kurser i ABC (alla barn i centrum) har genomförts regelbundet på stadens familjecentraler och på
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Kristinebergs öppna förskola och tre personer har utbildats till ABC-ledare. Två COPE-kurser har
genomförts under året, en med inriktning barn och en med inriktning tonår och ca 40 föräldrar har
deltagit. Kursen Älskade Barn har genomförts, en på Norrby och två på Hässleholmen, helt i linje med
IOP-överenskommelsen.
Under hösten bjöds samtliga ledare oavsett föräldraprogram in till en work-shop inom våldsprevention.
Cirka 20 ledare deltog. Den genomfördes inom ramen för projektet "En kommun fri från våld", där
föräldraskapsstödet är en del.
Ett samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan har påbörjats för att utveckla ett studiecirkelmaterial
utifrån boken ”Världens viktigaste”. Målet är att ta fram ett material för föräldrar inom ämnet
relationer, känslor, sex och stärka föräldrar i att prata med sitt barn kring dessa frågor.
Utvecklingsarbetet fortsätter under 2019.
Under året har fyra föreläsningar arrangerats. ”Är du redo att ta snacket?”, ”Världens viktigaste – om
kroppen, relationer och sex", ”Hellre uppkopplad än avkopplad” samt ”Skapa fler möjligheter – om
jämställdhet i praktiken för alla som möter barn och unga”. Föreläsningarna lockade 20-100 åhörare
vardera och samtliga fick bra utvärderingar.
Tillsammans med förvaltningens utvecklingsenhet och Grundskoleförvaltningen har planering inför en
temavecka 2019 påbörjats. Den handlar om att bli bättre rustad för att undvika att bli utsatt för brott på
nätet. Samtliga högstadieklasser kommer att bjudas in till elevföreläsningar och vid tre tillfällen riktas
föreläsningen till allmänheten och personal inom verksamheter som möter barn och unga.
Utvecklingsledare med uppdrag inom föräldraskapsstöd, drogförebyggande och främjandet av barn och
ungas psykiska hälsa har besökt flera nätverksgrupper för barn och unga. Syftet är att informera och
utbilda deltagarna i nätverksgrupperna så att de kan utveckla arbetet inom dessa områden.
Hälsoveckan
I år genomfördes en hälsovecka i mindre format med Träffpunkt Simonsland som samordnare av
programmet. Det anordnades en variation av aktiviteter på Träffpunkt Simonsland, Sjuhäradshallens
parasportcenter och på olika mötesplatser. Även föreningslivet medverkade.
Lokalt arbete
Valdeltagande
Valkansliet har varit sammankallande och flera förvaltningar har varit med i satsningen för ökat
valdeltagande som därmed blev en hela-staden fråga. Projektet fick 500 000 kr från MUCF och
målgrupperna har varit områden med lågt valdeltagande, förstagångsväljare, utrikes födda som tidigare
inte röstat i Sverige och personer med funktionsnedsättning. Folkhälsoenheten har varit en aktiv part
under hela projektet och har haft fokus på områden med lågt valdeltagande och förstagångsväljare,
enligt Fritids- och folkhälsonämndens beslut. Satsningarna har förutom kampanjen #klart jag ska rösta,
bland annat bestått av tre utbildningsinsatser för över 100 personer som jobbar i områden med lågt
valdeltagande, lokala valambassadörer, valdebatter, en film av unga riktat till förstagångsväljare och
andra riktade insatser till exempel för stadsdelsvärdar, sökbara medel och material. Valdeltagandet
ökade med 1,5 % i riksdagsvalet och 1,3 % i kommunalvalet. I områdena med lågt valdeltagande ökade
valdeltagandet i tre av fem områden. I två områden ökade det mer än snittet i Borås, på Hässleholmen
med 2 % i kommunalvalet och på Norrby 6,1 % i riksdagsvalet. Förstagångsväljarna ökade med 7 % i
samtliga val. Förstagångsväljare ökade på alla områden med lågt valdeltagande, på Norrby med så
mycket som 20,5 % i riksdagsvalet.
Simskola för kvinnor
Under året har två kurser genomförts. Totalt 72 kvinnor har deltagit. Kurserna har genomförts i
samverkan med SK Elfsborg och AB Bostäder. Nytt för året var en samverkan med
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Arbetslivsförvaltningens arbete Romsk inkludering och har under året öronmärkt platser till romska
kvinnor. Detta kommer att fortsätta även under våren 2019.
Hässleholmen/Hulta
Det händer mycket positivt på området Hässleholmen. Både Hässleparken och Fjärdingsparken har
rustats upp med pengar från Boverket. En ny park, Våglängdsparken med odlingslotter framtagna i
samråd med boende och en stor lekpark stod klar till sommaren. Bodavallen byggs om och isbanan
invigs med internationell bandymatch i januari 2019. En återkoppling om hur barn på Hässleholmen
och Hulta röstade och hur multiaktivitetsytan kommer att se ut har turnerat runt på samtliga skolor och
visas nu på mötesplatserna. En ny mötesplats Hässleholmen byggs i skrivande stund. Boende har tyckt
till genom en medborgardialog förra året och på Hässlefesten och Luciamarknaden i år. En
boendegrupp som ska jobba med utvecklingen av mötesplatsen har formats. Inom ”Hässleholmen rent
och snyggt” undersöks möjligheter för ett Fixotek.
En ny aula har invigts på Borås folkhögskola och där anordnade områdesnätverket en
inspirationsföreläsning där lokala förmågor uppträdde i samband med invigningen och föreläsningar,
ca 60 personer kom. Andra satsningar i samverkan med aktörer på området var Internationella
kvinnodagen, Hässlefesten och Luciamarknaden. Ett boendemöte anordnades i oktober som en del av
medborgarlöftet med Polisen, Borås Stad, AB Bostäder och Victoria park. Det blev ett lyckat
arrangemang med ca 90 deltagare, många frågor och bra återkoppling.
På mötesplatsen har det varit många aktiviteter såsom lätt gympa i grupp, en löpargrupp och en
föreläsning om kvinnlig könsstympning.
I samverkan med Kulturförvaltningen genomfördes en satsning på gatukultur med inriktning på unga
och delaktighet under sommaren. Det blev ett mycket uppskattat inslag av boende, medarrangörer och
ungdomar/barn på området. Vid fyra tillfällen anordnades workshops i dans, spoken word, DJ med
mycket professionella och duktiga ledare. Under första veckan i juli togs en muralmålning fram
tillsammans med boende under ledning av Streetcorner. Samtliga workshops avslutades med en öppen
scen med många uppträdanden. Satsningen genomfördes tillsammans med AB Bostäder,
Hyresgästföreningen och ABF. Ungdomar från Urban views anställdes och var medskapande under
projektets gång. Satsningen syftade till att öka intresset för kultur bland ungdomar på Hässleholmen,
där det i regel har varit mycket fokus på sport. Satsningarna kommer att fortsätta som lovaktiviteter tills
kulturskolan är på plats.
Folkhälsoenheten har fortsatt att förse sex förskolor som borstar tänderna på barnen med
tandhälsoprodukter. I november visades föreställningen ”Karius och Baktus” på Fjärdingsskolan för
ca 600 barn på Hässleholmen. Alla förskolor som borstar tänderna, familjecentralen och elever upp till
9 år på Fjärdingsskolan såg den interaktiva föreställningen.
Barn och unga-nätverket och områdesnätverket har träffats kontinuerligt under året. Barn och unganätverket har tagit fram fokusområden under hösten, och ska fokusera på områdena trygghet och
motverka våld och förtryck under 2019. Områdesnätverket har även gjort en kartläggning över
samarbetsmöjligheter och det har tagits initiativ till arbetsgrupper. Allt för att gynna boende på
området.
Norrby
Under året har projektet Kronängsparken startat. I mars hölls en projektstudio och under våren har
gruppen fortsatt träffas för att arbeta med projektet samt jobbat intensivt med att sprida förslaget till
olika nämnder och bolag. Projektet innefattar både ny förskola, bostäder samt park och aktivitetsyta.
Det unika med projektet är att ett helhetsgrepp tas där flera nämnder och förvaltningar ansvarar. Den
lokala utvecklingsledaren är projektsamordnare. En ny detaljplan för området presenterades och arbetet
med att göra justeringar i den fortsätter under 2019. Norrbyhuset och ett planerat boendemöte
användes under samrådstiden. Planering för olika dialoger med barn har påbörjats. Kommer att
genomföras under början av 2019.
Arbetet i nätverksgrupperna har fortgått enligt plan under året. I nätverket för barn och unga har bland
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annat statistik och välfärdsbokslut lyfts och stadsdelsvärdarna har kunnat forma sina uppdrag i
samband med nätverksmöten. Områdesnätverkets möten har bland annat använts till att planera
Norrbydagen den 25 augusti och Norrbypriset den 10 december men också för att sprida alla deltagares
olika verksamheter.
Under hösten bjöd CKS (Centrum för kunskap och säkerhet) in förvaltningen, polisen och AB
Bostäder för att särskilt titta område Norrby och hur dessa tre parter kan samverka för att göra Norrby
till ett tryggare och säkrare område. Bland annat har man tittat på EST-arbetet på Hässleholmen-Hulta.
Ett kartläggningsarbete har gjorts och kommer att presenteras i olika sammanhang under början av
2019. Tanken är att kartläggningen ska ligga till grund för de statliga medel kommunen fått de till de
utsatta områdena.
På Norrbyhuset har man startat Yoga för kvinnor med 12 deltagare. Det är en del i satsningen
”Kvinnors hälsa”.
Sjöbo
Under hösten har det genomförts vissa förändringar gällande upplägget för nätverket barn och unga på
Sjöbo. Totalt har nätverket för barn och unga Sjöbo haft fem träffar under året och områdesnätverket
Sjöbo har haft fyra träffar.
Tillsammans med Västra Götalands Idrottsförbund och SISU-idrottsutbildarna bjöds föreningar och
verksamheter in till ett möte på Medborgarlabbet i december. Syftet med mötet var att skapa samverkan
kring en meningsfull fritid för barn och unga.
Borås GIF presenterade under hösten en plan för hur föreningen, med stöd från Borås Stad, vill
utveckla Sjöbovallen till Sjöbo arena. Visionen med arenan är en samlingsplats som skapar gemenskap,
glädje och motion för alla.
Fem stadsdelsdelsvärdar tillträdde på Sjöbo under hösten. De utgår från Medborgarlabbet. Ytterligare
stadsdelsvärdar håller på att rekryteras.
Psykisk hälsa
Folkhälsoenheten organiserar tillsammans med Svenska kyrkan en suicidpreventionsgrupp, där ingår
kommunala och regionala verksamheter, samt representanter för civilsamhället. Gruppens uppgift är
inledningsvis att identifiera riskgrupper och informera om det stöd som finns att få. Gruppen
medverkade i arbetet med ”Psykiatrins dagar” och har även tagit fram två foldrar med uppgifter om var
man kan få stöd om man mår psykiskt dåligt. Vi deltar även i uppdragsgruppen ”Psykisk hälsa” inom
Närvårdssamverkan.
Flera olika försök har gjorts för att nå grundskolorna och särskilda kontakter har tagits med
Erikslundskolan, inom ramen för Kraftsamling Sjöbo. Samverkan med elevhälsan har skett inom flera
områden under året. Bland annat har utvecklingsledaren deltagit i gruppen ”Elever som utmanar” och i
introduktions- och informationsmöte vid framtagande av styrdokument för förebyggande av psykisk
ohälsa.
Fem kurser i MHFA (Mental Health First Aid) har hållits under året, vilket har resulterat i 83 nya första
hjälpare i psykisk hälsa. Folkhälsoenheten har hållit i utbildningar, administrerat och samordnat
kurserna under två års tid, vilka har erbjudits inom utbudet av utbildningarna för anställda inom Borås
Stad. Projektet har utvärderats och lämnats till Kommunstyrelsen för beslut om en eventuell
fortsättning.
Skadeförebyggande
Borås Stad är sedan 1998 certifierad av WHO som en Säker och trygg kommun. Det innebär att man
har ett åtagande att arbeta skadeförebyggande i alla åldrar, för båda könen, i alla situationer och miljöer.
I Borås Stad har vi valt att fokusera på områdena äldresäkerhet, barnsäkerhet, trafiksäkerhet och
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föreningssäkerhet. Under 2018 gjordes en sammanställning av allt arbete som görs inom det
trygghetsskapande och skadeförebyggande området. Två internationella certifierade granskade ansökan
och i slutet av året certifierades Borås Stad åter som en Säker och trygg kommun. Under året deltog
Borås Stad i den europeiska Safe Communitykonferens i Skopje i Makedonien samt anordnade en
nätverksträff för Säkra och trygga kommuner i Västra Götalandsregionen.
Under 2018 har tio förskolor återcertifierats som Säkra och Trygga. En dialog med
Förskoleförvaltningen har pågått under året och en plan för hur arbetet ska fortsätta har tagits fram.
Den innebär bland annat att Förskoleförvaltningen har identifierat att det mesta som finns med i
certifieringen nu finns i andra dokument och rutiner och att behovet av certifiering inte längre finns.
Trafiksäkerhetsutbildningen "Säker cykling" för årskurs 5 i Borås Stad har genomförts under våren.
Utbildningen har hållits för nio klasser, totalt 140 elever. Utbildningen genomförs av NTF Väst och
finansieras av folkhälsomedel.
Första hjälpen utbildning har erbjudits till årskurs 5 på skolor i Borås. Utbildningen genomförs med
hjälp av Svenska Livräddningssällskapet och under 2018 var det 11 skolor och 18 klasser som tog del av
utbildningen.
506 broddar delades ut till de drygt 1000 som fyllde 65 år 2018, vilket är ett bra resultat. Utdelningen
har skötts av Träffpunkt Simonsland.
Välfärdsbokslut
Under perioden har 2017 års siffror samlats in och sammanställts. En text till Borås Stads
årsredovisning har skrivits. Där lyfts det bland annat fram att andelen elever i årskurs 8 som är
medlemmar i föreningar minskar, att andelen elever i årskurs 9 med godkända betyg minskar och att
andelen elever i årskurs 8 som inte druckit alkohol ökar. Under hösten har ny statistik samlats in och
arbetet med att sammanställa den har påbörjats.
Arbetet med att sprida resultatet av Välfärdsbokslutet har pågått under perioden. Samtliga nio lokala
nätverk för barn och unga 10-16 år har fått en genomgång om hur de unga mår i deras geografiska
område. Under perioden har också samtliga nämnder fått tagit del av information om hälsoläget i
Borås. En strategi för ett nytt upplägg av rapporten har tagits fram och en plan för hur man ska arbeta
med resultatet av Välfärdsbokslutet och hur analysarbetet ska ske har påbörjats.
Äldres hälsa
Vi som arbetar strategiskt för äldres hälsa i Borås stad har träffats flera gånger under året. 80-årsdagarna
fick ett nytt koncept med mässa och korta föreläsningar på Träffpunkt Simonsland. Fokus var
främjande och vid ett tillfälle bjöds allmänheten in. Två tillfällen var för dem som fyllde 80 år under
2018 och sammanlagt kom ca 200 personer.
Planeringen för den nationella konferensen ”Vi förebygger” 2019 har påbörjats under hösten. Den
kommer att hållas i Borås vi räknar med ca 300 besökare från hela Sverige som jobbar med äldres hälsa.
Folkhälsoenheten tillsammans med föreningsenheten har tagit fram en skrift riktat till seniorer om nära
friluftsliv och utomhusaktiviteter i Borås. Arbetet med webbsida riktat till seniorer har påbörjats. En
film har tagits fram som visar utbudet av mötesplatser för seniorer i staden.
Bidragssystemet ses över och där är äldreperspektivet en del. Inom BRÅ-strukturen har en
uppstartsträff ägt rum, som ska fokusera på brottsförebyggande arbete riktat till äldre.
Under hösten anordnades en konferensdag med temat Hälsosamt åldrande i samverkan med
Sjuhäradskommunerna och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden.
Fritids- och folkhälsonämnden har under året haft fyra möten i det lokala pensionärs- och
funktionshinderråd. Rådet har fyra representanter från pensionärsorganisationerna, fyra representanter
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från funktionshinderorganisationerna och tre ledamöter från Fritids- och folkhälsonämnden.

Kraftsamling Sjöbo
Under året har många parallella processer startats upp, såväl internt inom stadens förvaltningar som
externt bland invånare och aktörer på Sjöbo. Kraftsamlingen inleddes med en kartläggning som innebar
att identifiera lokala aktörer som finns på området, sammanställa fakta och statistik om situationen som
kompletterades med verksamma aktörers bild av Sjöbo.
Förankring av projektet har skett under våren genom att informera på ledningsgrupper inom staden,
föreningar och idéburna organisationer, områdesnätverk och Mötesplatsen på Sjöbo. Dialog med
verksamheter inom Borås Stad, aktörer och invånare på Sjöbo har skett i olika former för att samla in
synpunkter på hur vi kan ta gemensamma krafttag på Sjöbo. Resultat från dialoger har sammanställts
och presenterats för politiker och tjänstemän inom Borås Stad, projektparters, områdesnätverket på
Sjöbo samt till invånare i samband med olika events. I maj deltog projektledaren på
Kulturförvaltningens ledningsdag, S-föreningens Öppet hus kring Vision Sjöbo och torsdagsevent på
torget för att föra dialog i nämnda forum kring Sjöbos utveckling. En kontakt har tagits med
Näringslivsenheten och en dialog kring näringslivets roll i projektet har påbörjats.
I invånardialogerna framkom bland annat att det fanns önskemål och behov av breddad
mötesplatsverksamhet varför Fritid- och folkhälsoförvaltningen under våren påbörjade en
dialogprocess kring det. Lokalalternativ har diskuterats och biograflokalen har setts som ett bra
alternativ för att få fler verksamheter under samma tak. Dessutom har ett öppnande av biografen
välkomnats av invånarna. En projektstudio genomfördes i syfte att lyfta hinder och möjligheter med
samlokaliserad verksamhet i form av ett ”allaktivitetshus” på Sjöbo. Representanter från Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Kulturförvaltningen, Individ- och familjeomsorgsförvaltningen, Vård- och
äldreförvaltningen och Föreningen Hemgården deltog. AB Bostäder var också inbjudna men hade inte
möjlighet att närvara. Underlaget resulterade i vidare diskussion mellan förvaltningar i Borås Stad och
AB Bostäder och ledde till att AB Bostäder uppdrog åt ett arkitektkontor att ta fram en skiss på
ombyggnation av biografen, biblioteket och fritidsgården på Sjöbo Torg. En första grov idéskiss har
tagits fram och en mer detaljerad skiss håller på att arbetas fram. Förslaget ska sedan bli ett underlag för
presentation på en kommunalrådsberedning för beslut om fortsatt process.
Invånare har även uttryckt ett missnöje över Sjöbo Torgs belysning och markunderlag.
Kommunfullmäktige beviljade byggbonusmedel 1,9 milj för att rusta upp Sjöbo Torg. Tekniska
förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen har uppdraget att i samverkan genomföra
förbättringar på torget. Under hösten har Tekniska sett över torget och gjort en plan för hur
belysningen ska förbättras. Nya belysningar är beställda och förväntas komma på plats i början av 2019.
Även markarbetet ska påbörjas till våren 2019.
En projektgrupp med representanter från alla förvaltningar har startat. Projektgruppen kommer att ta
fram mål och delta i utvecklingsarbetet på Sjöbo utifrån respektive förvaltningsnämnders prioriteringar.
Projektledare för Kraftsamlingen är sammankallande och mötesledare.
Inom ramen för projektet är ett av målen att lyfta elevers studieresultat. Projektet har sedan augusti
finansierat läxhjälp två dagar i veckan för elever och deras föräldrar. En dag på Erikslundskolan och en
dag på Mötesplatsen. Läxhjälpen på skolan har besökts av elever men på Mötesplatsen har inga elever
deltagit. En diskussion om alternativa upplägg för läxhjälp pågår.
I den Vinnofinansierade delen av projektet som innebär att etablera ett Medborgarlabb på Sjöbo så har
parterna Borås Stad, RISE, Högskolan i Borås, Science Park, Drivhuset och Hemgården under våren
upprättat ett samarbetsavtal. En lägesrapport samt ekonomisk uppföljning har sammanställts och
tilldelats Vinnova och styrgruppen. Styrgruppen har haft fyra möten under året. Följeforskning har
påbörjats, Högskolan i Borås intervjuar projektledare kontinuerligt.
Hyresavtal med AB Bostäder har skrivits för Medborgarlabbets lokal, vilket löper fram till december
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2019. Uppstarten av Medborgarlabbet genomfördes under hösten och utveckling och formgivning av
lokalen pågår i medskapande med invånarna. En symbol för labbet, broschyr och roll-ups har
framställts. Medborgarlabbet har också startat egen Facebook.
En modell för innovationsfond och idébidrag har tagits fram. Idébidraget lanserades i höstas och åtta
bidrag har inkommit. Ett Sjöboråd som ska verka som jury har utsetts och kriterier har arbetats fram.
Jury ska senast i januari 2019 besluta om vilka idéer som beviljas bidrag.
I våras gjorde Kulturförvaltningen en ansökan till Statens konstråd gällande en utlysning om ”Konst i
stadsdelsutveckling” med avsikten att genomföra projektet på Sjöbo. Medlen beviljades och ett
samarbetsavtal har upprättats mellan Borås Stads museiverksamhet och Statens konstråd. Under våren
2019 kommer museiverksamheten att upphandla en konstnär som kommer att använda
Medborgarlabbet som plattform i sin utveckling av konsten på Sjöbo.
Under hösten hade Vinnova en utlysning ”Satsningar som bidrar till prioriteringar inom regeringens
strategiska samverkansprogram”. RISE tillfrågade Borås Stad om vi tillsammans med Göteborgs Stad,
White Arkitekter Malmö, Ekan Management och Mistra Urban Futures ville gå med i ett projekt som
handlar om att ta fram värdeskapande modeller för styrning och uppföljning av hållbara städer och
samhällen. Borås Stad svarade ja till erbjudandet och projektet har beviljats medel av Vinnova. Borås
Stad går bland annat in med Kraftsamling Sjöbo som fallstudie i projektet vilket pågår mellan 20192021.
Fem stadsdelsdelsvärdar tillträdde på Sjöbo under hösten. De utgår från Medborgarlabbet. Ytterligare
stadsdelsvärdar håller på att rekryteras.
Vinnova har erbjudit deltagande projekt inom ramen för ”sociala innovationer mot segregation”
projektstöd i Innovationsledning. Två tjänstemän från Borås Stad har deltagit i fyra workshop kring
”Ledarskap i komplexa projekt – sammanhang och utmaningar”.
Projektledaren har deltagit i en åtta-dagars utbildning ”Omvärldskunskap, samhällsförändring och
medborgardialog” och använt projekt Kraftsamling Sjöbo som ”case” i syfte att utveckla kompetenser
och insikter som kan vara projektet tillgodo.
Jämlik hälsa
Jämlik Hälsa har varit ett Arvsfondsprojekt för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar. Arbetet
har utgått från Sjuhäradshallen/Parasportcenter och bedrivits i nära samarbete med Sociala
omsorgsförvaltningen och många olika föreningar.
Inom projektets ramar har personal på Sociala omsorgsförvaltningen utbildats i coachande
förhållningsätt, vi har hållit coachning, haft studiecirklar i hälsa, anordnat idrottsskola och andra
ledarledda gruppaktiviteter samt aktivitetsdagar för målgruppen. Inom ramen för Boråsklassikern har
det även anordnats Boråsklassikern special inom samtliga grenar.
I februari hölls en regional spridningskonferens med ca 50 deltagare från föreningar och kommuner.
Där berättade vi om projektet och våra samarbetspartners fick möjlighet att berätta om hur de arbetat
tillsammans med oss, under de tre åren projektet varit igång.
Projektet avslutades den 28 februari och verksamheten fortsätter nu genom ett IOP-avtal med Västra
Götalands Idrottsförbund. Det innebär att vi implementerar arbetet i en befintlig organisation som har
stora möjligheter att utveckla verksamheten.
Övrigt
Folkhälsoenheten har varit en del av planering och genomförande av Hälsoblocket inom
Samhällsorienteringen på Boråsregionens etableringscenter (BREC) och ingår i flera utredningar såsom
riktlinjer för skolgårdar, aktivitetsplatser, bidragsutredningen, framtagandet av friluftsplan med flera..
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Folkhälsoenheten har hos Södra Hälso- och sjukvårdsnämnden sökt och beviljats medel till ett projekt
med rörelseaktivitet på Daltorpskolan. Vidare har en kartläggning gjorts i samverkan med elevhälsan
med förslag om hur rörelseaktivitet skulle kunna genomföras på samtliga skolor i Borås Stad. Beslut tas
i Grundskolenämnden i början 2019.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
När bokslutet är klart är det totala resultatet på folkhälsoenheten minus 996 tkr. Det förklaras av ett
underskott på det sociala investeringsprojektet Kraftsamling Sjöbo med minus 763 tkr och ett
underskott på Arvsfondsprojektet Jämlik hälsa med minus 343 tkr, vilket avslutades i februari 2018.
Verksamheten redovisar ett plus på 110 tkr, vilket förklaras av en tjänst varit vakant i två månader
under semestern.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

4.4.8 Träffpunkt Simonsland
Analys av verksamheten
Träffpunkt Simonsland har under året haft över 200 000 besökare, vilket är en ökning med 18% eller
30 000 besökare från 2017. Under perioden anordnades cirka 4 500 aktiviteter, en ökning med cirka
15%. Vi har arrangerat cirka 200 aktiviteter tillsammans med frivilliga, såsom musikunderhållning och
matlagning. Aktivitetsutbudet har varit i samverkan med studieförbund med allt från föreläsningar med
Angelika Ekengren, Suicid Zero och Jonas Colting till musikunderhållning.
Sedan årsskiftet finns en kombinationstjänst som hörsel- och syninstruktör. 65% av besöken är till
dövblinda eller personer med en kombinerad hörsel- och synnedsättning. 85% av besöken är till
personer över 65 år.
Träffpunkt Simonsland ansvarade för broddutdelningen till Boråsare som fyller 65 år 2018. 506 broddar
hämtades och cirka 80% av dessa besökare var på Träffpunkt Simonsland för första gången.
Tillsammans med Matting Solutions utvecklar Träffpunkt Simonsland en ny digital tjänst som ska
underlätta tillgängligheten och skapa bättre förutsättningar för personer med funktionsnedsättning att
själva navigera i lokalerna. Träffpunkt Simonsland blir först i Sverige och världen med att ta
tillgängligheten till nästa nivå.
Under sommarmånaderna har 17 utflykter arrangerats där 219 personer deltagit. Teknikcafé,
promenadgrupper, knep och knåp i caféet samt filmvisning har skett på Träffpunkt Simonsland hela
sommaren.
I höstas lanserades Följa med kortet i Borås Stad och Träffpunkt Simonsland blev projektledare för
Arvsfondsprojektet ”Aktivitetsinspiratörsutbildning”, ett samverkansprojekt med Högskolan för
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Under året har personalen på Träffpunkt Simonsland
varit handledare för 19 personer, varav flertalet har fått arbete eller börjat studera.
Vi har som första stad i Sverige startat Walking fotboll, i samverkan med Curamus och IF Elfsborg.
Målet med Walking fotball är inte primärt fotbollen utan den sociala samvaron och ca 20 deltagare är
med och spelar och deltar i den sociala samvaron.
Frivilliga har stöttat över 30-40 personer i hemmamiljö i samverkan med Borås besöksverksamhet.
Under årets början har även en samverkan mellan Hestra Midgårds Äldreboende och Hestra Midgårds
årskurs 1 påbörjats, som en del av Vision 2025 ” Där människor möts över generationer”.
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Tillsammans med Folkuniversitetet arrangerades klimakteriedagen med över 130 besökare. Alla
studieförbund i Borås har erbjudits en plats i ett kontor på Träffpunkt Simonsland som ett steg i att
underlätta för föreningarna i huset att samverka med de lokala studieförbund som finns.
I år genomfördes en hälsovecka i mindre format med Träffpunkt Simonsland som samordnare av
programmet. Det anordnades en variation av aktiviteter på Träffpunkt Simonsland, såsom bio,
föreläsningar, prova på aktiviteter, qigong, teknikcafé, hjärngympa, balansträning, avslappning,
promenadgrupp och Café Simon serverade hälsoinspirerad fika. Andra aktörer som medverkade i
programmet var Sjuhäradshallens parasportcenter, olika mötesplatser och föreningslivet.
Under hösten 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.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Slutresultatet landar på plus 126 tkr.
Åtgärder
Inga åtgärder behöver vidtas.

4.4.9 Anläggningsenheten
Analys av verksamheten
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 utnyttjande.
Utveckling av konstgräsplaner
I vår långsiktiga plan för utveckling av konstgräsplaner har vi gjort ett uppehåll i utbytet av konstgräs
under 2018. Istället koncentrerades arbetet på ett antal åtgärder för att hindra spridningen av granulat
från befintliga fotbollsplaner med konstgräs. Silar i brunnar för dränering, ytor för plogad snö och
sarger på stängslet är några exempel på dessa åtgärder. Mest granulat hamnar utanför planerna på
vintertid vid plogning av snö och därför har även antalet vinteröppna planer minskats. Arbetet med
miljöåtgärder på samtliga konstgräsplaner planeras fortsätta några år till.
I vår långsiktiga utvecklingsplan för konstgräsutveckling, 2013-2020, så har vi fullgjort uppdraget kring
nya fullstora planer. En ny strategi har antagits av nämnden som avser en utbytesplan för de befintliga
planerna vi har. Livslängden är i genomsnitt sju till åtta år beroende på utnyttjandegraden, ca 1 500
timmar per år.
Motionsspår och vandringsleder
Under år 2018 har arbetet fortsatt med att utveckla friluftsmöjligheterna i de områden som pekades ut i
spår- och leder-utredningen ”Hur underlättar vi för människor i Borås stad att besöka och aktivera sig i
våra nära grönområden och skogar?”.
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Under året färdigställdes vårt nya elljusspår på Gässlösa! Spåret är ca 2,5 kilometer långt och går att
ansluta till från flera olika platser, Gässlösa idrottsplats, Blå stjärnan och från lekplatsen i korsningen
Lars Kaggs-gatan/Skjutbanegatan.
Under året har arbetet också pågått (och är i det närmaste slutfört) med den vandringsled som också
den kommer att utgå från Gässlösa idrottsplats. Vandringsleden kommer att binda samman detta
frilufts- och rekreationsområde med Transås badplats.
Det är mycket glädjande att vi nu kommit en bit på väg i skapandet av ett nytt frilufts- och
rekreationsområde vid Kristineberg/Gässlösa, detta område som i spår- och lederutredningen pekades
ut som ett ”vitt område” vad gäller ordnade friluftsmöjligheter. Det blir också det första frilufts- och
rekreationsområden på södra sidan av staden som ligger i närheten av ett bostadsområde.
Under året har vi tillsammans med ytterligare fyra förvaltningar (Förskoleförvaltningen,
Grundskoleförvaltningen, Tekniska förvaltningen samt Kulturförvaltningen) arbetat med både
planering och iståndsättande av en barnvandringsled, Trollstigen, på Sjöbo. Leden kommer att bli ca 1,5
km lång. Längs leden finns ett flertal stationer där man både får uppleva och undersöka naturen och
kanske också stöta på de mystiska figurer som finns i Trollskogen.
Mindre jobb har bland annat utförts i Svaneholm där vi iordningställt en promenadslinga utmed
Viskan. Utmed promenadslingan finns både en nyrenoverad grillplats och bänkar.
I samarbete med Attraktiva Toarp har vi uppfört två grillplatser utmed deras nya elbelysta
promenadslinga utmed Dalsjön.
Planerat var att under året uppföra en motionsslinga i närheten av Viskaforsskolan. Åtgärden får dock
avvakta till dess att ett nytt planprogram tagits fram för Viskafors.
Planerat var också att elbelysa sträckan mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. Åtgärden har ännu inte
genomförts och diskussioner pågår mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska
förvaltningen.
Under 2019 fortsatte förvaltningen att delta i nyanländas samhällsintroduktion genom att hålla i
föreläsningar om allemansrätten och nära friluftsliv i Borås.
Badplatser
Sommaren 2018 blev en badsommar som vi sent kommer att glömma! Sommaren innebar fler besökare
än någonsin på våra badplatser! Sommaren innebar också mer bilar än vad parkeringarna egentligen kan
hantera, mer än dubbelt så många badvattenprovtagningar gentemot ett normalår, och betydligt mer tid
nedlagd på sophantering, men, i det stora hela fungerade badplatserna och deras skötsel mycket bra,
trots att detta var en sommar som vi inte riktigt var förberedda på.
Till 2018 års badplatssäsong inköptes bryggor till Storsjöns badplats i Viskafors. Badplatsen är mycket
välbesökt och har tidigare varit den enda badplatsen i våra större serviceorter som saknat brygga. Även
Kolbränningens badplats på Byttorp fick möjlighet att byta ut sina gamla bryggor mot nya.
Vid Transås badplats vidgade vi både gräsmattan och parkeringen, vilket varit efterlängtat under många
år. Även Transås badplats är mycket välbesökt, med både parkering och cykelbana precis intill
badplatsen.
Grillplatserna vid Kolbränningens och Sandareds badplatser har renoverats.
Aktivitetsplatser
Gruppen som jobbar med aktivitetsplatser har fortsatt sitt arbete under året. En mindre grupp på
Fritids- och folkhälsoförvaltningen med olika kompetenser samverkar för bästa utfall. Det är en fördel
att vara några fler som arbetar med detta eftersom man då kan dra nytta av varandras
kunskapsområden. Vissa förändringar i gruppens konstellation har skett under hösten och då har även
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en ny kartläggning/inventering påbörjats, utifrån de riktlinjer som är fastställda av Fritids- och
folkhälsonämnden för 2017-2021. Samverkansmöten har skett kontinuerligt under året med
representanter från Tekniska förvaltningen.
Följande ”större” insatser har genomförts under 2018 alternativt planeras att genomföras under 2019:
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Aktivitetsytan i Fjärdingsparken är färdigställd och redovisad till Boverket.
Aktivitetsytan i Rydboholm är färdigställd, i samverkan med Tekniska förvaltningen.
Kransmossen: Medborgardialog och Trygghetsvandring är genomförda och samverkan genom
Mariedals IK i syfte att utvecklas som både aktivitetsområde/friluftsområde och social
mötesplats. Ny fotbollsgolfsbana är uppsatt och planering inför diverse förbättringsåtgärder,
både till och från, samt inom området.
Kronängsparken – Norrby: delaktiga i arbetet/processen, ”projektstudio” med mera.
Gässlösa – Kronängs IP: Medborgardialog genomförd och invigning av nytt motionsspår.
Bodavallens aktivitetsområde: byggnation av ny fullstor isbana på en ny konstgräsplan,
förberedelser inför ny aktivitetsyta inklusive bemanning/aktivitetsledare. Planering inför
kommande steg/investeringar pågår. Externa medel har använts enligt uppdrag under 2018 och
är redovisade till Boverket.
Konstgräs-utläggning på skolgårdar med flera platser.
Pågående arbete av bland annat aktivitetsplatser med ”synpunkter och felanmälan” via Infra
control.
Pågående arbete av skyltning/”märkning” på våra aktivitetsplatser.

Borås Arena
Den sena våren gjorde att ett antal fotbollsföreningar i södra Sverige inte kunde spela
premiärmatcherna på sina naturgräsplaner utan hyrde in sig på Borås Arena. Tack vare konstgräset
kunde bland annat Östers IF, IFK Värnamo och Jönköping Södra IF starta serien utan uppskjutna
matcher.
Borås Arena AB´s projektering av en uppgradering av Borås Arena fortsatte under det gångna året.
Eventuella hyreslediga lokaler i den södra läktaren öppnar upp för en intressant utveckling.
UEFA´s regler för godkända fotbollsarenor för internationellt spel har förändrats på några punkter,
vilket medför behov av åtgärder på Borås Arena, med bland annat bättre belysning.
Källsortering av sopor har införts på Borås Arena och idrottsanläggningarna runt omkring, vilka även
har fått en ny gemensam miljöstation med containrar och kärl för flera fraktioner.
Arenabolaget har presenterat planer för en uppgradering av Borås Arena till 2.0. Projekteringen startade
under våren 2018 och arbetet kommer att starta under 2019.
Ny fullstor fotbollshall
Borås Arena AB har påbörjat arbetet med en ny fullstor inomhushall för fotboll. Hallen placeras på
Rydaområdet i direkt anslutning till befintliga gräsplaner. Den ersätter Sjuhäradshallen som numera är
en hall för Gymnastik och Parasport. Fritids- och folkhälsonämnden hyr hallen av Borås Arena AB och
vi hyr i vår tur ut den till samtliga fotbollsföreningar i kommunen. Hallen beräknas stå färdig under
april månad 2019.
Lundby Park
2018 präglades av den ut- och ombyggnad av verksamhetslokalerna som genomfördes mellan den 1/5 13/11. Den i det närmaste totala ombyggnaden av åkytan har planerats under ett flertal år utav ett
byggråd, där det sitter representanter för de berörda föreningarna. I samband med utbyggnaden
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avsattes det en yta för att ytterligare en förening, Borås Klätterklubb, skulle få möjligheten att upprätta
en bouldervägg och få bli en del av Lundby Park. Den utökade aktivitetsytan innebär förutsättningar att
möta det stora intresset för spontanidrottande och möjligheter för föreningarna att fortsätta växa.
Steg två i ombyggnaden beräknas genomföras under 2019. Samarbetet med Bergslenagymnasiet har
fördjupats ytterligare och Lundby Park har blivit en arena för Bergslenagymnasiets elever att arbeta
praktiskt inom sin kursinriktning. Ett första steg har tagits för att förverkliga ett skategymnasium med
start 2021 i Borås, i samarbete med Sven Eriksson Gymnasiet. Lundby Park kommer också, från och
med 2019, att ansvara för driften av Lundbyhallen.
Sundholmen
Under året har Sundholmen haft uthyrt 133 dagar för utbildningsdagar och arbetsplatsträffar, i första
hand för kommunens förvaltningar och bolag. Det är 19 dagar färre jämfört med 2017. Utöver detta så
fungerar Sundholmen också som en populär anläggning för bröllop och födelsedagar. I övrigt fortsätter
vi med förbättringarna och underhåll av gården med tillhörande markområde. Konferenslokalen är idag
bättre anpassad för verksamheten och har erforderlig teknisk utrustning. Köksutrustningen har
anpassats för en bättre arbetsmiljö.
Skidstadion
På skidstadion fortsätter Borås skidlöparklubb att förbättra och effektivisera snötillverkningen.
Anläggningen är välskött och välbesökt, inte bara av boråsare utan av besökare som gärna åker 10-12
mil för att få bra skidspår. Vägen till skidanläggningen har renoverats under året.
Planeringen för SM-veckan vinter 2021 har startat och skidstadion kommer att vara en
nyckelanläggning för genomförandet. Borås Skidlöparklubb kommer att ansöka om bygglov för ett nytt
klubbhus med tillhörande omklädningsrum och servicebod. Fritids- och folkhälsonämnden planerar för
att förse anläggningen med en VA-ledning (vatten och avlopp) till skidstadion. Här får samtidigt IK
Ymer möjlighet att ansluta till kommunalt vatten och avlopp.
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 25-tal föreningsavtal.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Den bokförda budgetavvikelsen för 2018 är - 2 753 tkr. Underskottet återfinns framförallt på
idrottsplatser (-2 243 tkr). Det är både minskade intäkter respektive högre kostnader som ger
underskottet för året. Det objekt som visar störst budgetavvikelse är Borås Arena (-1 219 tkr). Likaså
har intäkterna i Boråshallen inte uppnått budgetmålet. Ökade kostnader för fastighetsskötsel och
vaktmästeri är en annan orsak till högre kostnader. Inför 2019 har vi reducerat intäkterna i Boråshallen
samt synkroniserat vårt avtal med Servicekontoret för att få en budget i balans.

4.4.10 Badenheten
Analys av verksamheten
Borås Stad satsar på friskvård, folkhälsa och rekreation i sju olika bad. Badenheten inom Fritids- och
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folkhälsoförvaltningen har fyra publika bad, Stadsparksbadet, Borås Simarena, Sandaredsbadet och
Dalsjöbadet. Här erbjuds allt från utbildning i simkunnighet och badsäkerhet, i och vid vatten, till bad,
träning och avkoppling samt social samvaro.
På Viskaforsbadet bedriver skolan egen simundervisning. Asklandabadet är anpassat och hyrs i
huvudsak ut till personer med olika funktionsnedsättningar. Vid Borås Simarena finns även
Alidebergsbadet, ett utomhusbad som drivs av Simklubben Elfsborg sommartid.
Fastigheterna förvaltas av Lokalförsörjningsförvaltningen. Fritids- och folkhälsoförvaltningens egen
Tekniska Driftsenhet sköter all daglig drift samt vatten- och luftkvalitén på anläggningarna
Badenheten arbetar efter mål enligt Vision 2025. Viktiga målområden är att skapa mötesplatser och ta
ansvar för barn och unga. Vi vill erbjuda anläggningar och verksamheter som drivs professionellt,
service- och utvecklingsinriktat. Dessa mål arbetar vi kontinuerligt med genom att vi erbjuder babysim,
minisim, simlekis, simundervisning, vattenträning i grupp, vuxensimskola, crawl kurser för både
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.
Vårt gemensamma mål med skolsimskolorna är att alla elever i år 3 ska klara av att hoppa eller dyka i på
djupt vatten och simma 25 m. Alla barn har olika förutsättningar för att klara målen utifrån tidigare
erfarenheter till vatten och fysiska förutsättningar. Antal elever i åk 3 som deltagit i simundervisningen
och klarat 25 m är:
Stadsparksbadet: 407 elever varav 74 % som klarat målet.
Borås Simarena: 242 elever varav 85,5 % som klarat målet.
Sandaredsbadet: 302 elever varav 90,4 % som klarat målet.
Dalsjöbadet: 164 elever varav 92,6 % som klarat målet.
När det gäller att fånga upp de elever som inte har klarat målet vid simskolans slut så har vi fortsatt att
erbjuda kurser för dessa elever. Vi fick som uppdrag, att tillsammans med Grundskoleförvaltningen ta
fram en plan för att införa Simfritids. Avsikten här var att erbjuda särskilda insatser på skolor med
mycket låg simkunnighet. Tillsammans tog vi fram en plan och startade arbetet. Vi gjorde det i stor
skala och erbjöd alla skolor, även de som har förhållandevis bra simkunnighet. Vi skapade ännu fler
uppsamlingsheat för grundskoleeleverna. Vi hade grupper för år 4-6 och 7-9. Vi startade även upp
lovaktiviteter med lovsimskola, där kunde vi använda statliga medel för att finansiera kurserna. Skolan
anmälde många elever till våra grupper men det var sämre med deltagandet, många elever uteblev.
Under våren 2018 fortsatte samverkansprojekt "Sommardoppet" med simklubbarna SK70 och SK
Elfsborg, SLS (Södra Älvsborgs läns förening) och Borås Stad. Här erbjöds alla 5-åringar i Borås Stad
gratis kurser i vattenvana. Borås Stad prioriterar åldersgruppen 5 år för att öka simkunnigheten i
framtiden. I år bedrevs Sommardoppet även i Viskafors och Fristad. Vi hoppades att vi på detta sätt
skulle lyckas nå ännu fler 5-åringar. Intresset på dessa nya orter var inte stort och fyllde inte några
grupper. Vi genomförde Sommardoppet i Viskafors och Fristad trots få anmälda. Då Stadsparksbadet
även varit stängt i år så kunde inga kurser arrangeras där. Det är den anläggningen som annars har flest
kurser. Totalt deltog 189 barn i Sommardoppet 2018.
2018 är vårt andra år av tre, som vi arbetar med vårt Badutvecklingsarbete. Syftet är att göra badyrket
attraktivare. Det är ett stort problem för oss att yrket ses som ett genomgångsyrke och att det är brist
på utbildad personal. Under hösten startade en andra omgång med tre nya Badmästarelever. Här har vi
även fått med två av våra anställda medarbetare med flest anställningsår som ännu ej har en
Badmästarutbildning. De har nu möjligheten att göra en validering och då få titeln Badmästare.
Vårt arbete med att diplomera all vår personal i "service i världsklass" har fortgått under 2018. Vi gjorde
en större rekrytering av personal, 10 medarbetare, inför öppnandet av Stadsparksbadet. Nu har även
dessa nya medarbetare, tillsammans med eleverna på Badmästarutbildningen, blivit certifierade i service.
Arbetet vi har gjort för att höja statusen på Badmästaryrket har uppmärksammats i vårt omland. Vi fick
en talarinbjudan till en mässa i Stockholm, Framtidens badanläggningar. Vi sände två medarbetare som
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var där under två dagar och höll föreläsning. Intresset var stort.
Under våren fick all vår personal lämna in önskemål om var de önskade sin placering från hösten 2018.
Detta medförde att några personer valde att byta till en annan anläggning mot vad de haft sin placering
tidigare, vi fick en rotation bland personalen.
Under senare delen av 2018 tog vi emot vår första språkpraktikant. Det är ett samarbete med
Arbetslivsförvaltningen. Eleven studerar svenska språket samtidigt som man får vara på en arbetsplats
och träna sina språkkunskaper. Förhoppningsvis leder detta till att eleven kan gå
Badmästarutbildningen och senare kunna arbeta hos oss.
Antal besök till våra fyra publika bad har varit totalt 386 640 st. under 2018. Det är 24 640 besök fler än
budgeterat. Med tanke på att Stadsparksbadet har varit stängt drygt åtta månader så får vi vara nöjda.
Stadsparksbadet hade 75 734 besök, Borås Simarena 196 305 besök, Sandaredsbadet 68 403 besök och
Dalsjöbadet har haft 46 198 besök. Efter den fina sommaren och det förlängda öppethållandet i maj
kunde vi summera antalet besök på Alidebergsbadet till 44 262 besök.
Stadsparksbadet
Stadsparksbadet är ett äventyrsbad mitt i centrala Borås. Anläggningen öppnade 1985 och har genom
åren haft över 9 miljoner besök. Badet håller öppet nästan hela året, vi har endast stängt 4 röda dagar
och 14 dagar för underhållsarbete. Här erbjuder vi äventyr, simundervisning och motion i olika former,
en privat aktör som driver café och restaurang Bryggan. Den affärsidé vi arbetar efter är att erbjuda våra
badgäster nyttiga nöjen till marknadsmässiga priser. Vi ska bedriva våra verksamheter så att alla gäster
upplever kvalité, omsorg och personlig service.
Efter att ha haft stängt från 1 juni 2017 så slogs portarna upp 10 september 2018 igen. Renovering har
inneburit bland annat nya ytskikt, ny reningsanläggning samt om- och tillbyggnad av entré, reception,
korridor och omklädningsrum. Tidsplanen och invigningen kunde genomföras genom en mycket stor
arbetsinsats av alla inblandade. Tanken från början var att renoveringen skulle varit färdig 6 augusti, så
blev det inte. Förseningen innebar att personalen fick väldigt lite tid för förberedelser och skapande av
nya rutiner. När vi sedan öppnade uppkom ytterligare ”barnsjukdomar”. Vi hade även stor otur när vår
största attraktion, vågmaskinen, gick sönder i oktober. Det tog fyra månader att tillverka delar för att
kunna reparera vågmaskinen. Det har naturligtvis inneburit en stor förlust både för oss och för våra
besökare. Detta och mycket annat som vi fått brottas med under hösten har slitit hårt på personalen.
Nu ser vi fram mot 2019 med stor tillförsikt. Personalmässigt har det varit ett omtumlande år.
Nyöppnad anläggning, flera nya medarbetare, nya rutiner som ska arbetas in och en pågående
internutbildning, har ställt stora krav på personalen. Dock har personalen ställt upp väldigt bra och löst
utmaningarna på ett konstruktivt sätt. De mer erfarna medarbetarna har fått ta ett större ansvar, vilket
har inneburit stora påfrestningar för en mindre arbetsgrupp.
Nytt för 2108 är även priserna. Tidigare hade vi 6% moms på våra priser. Inför 2018 beslutade
Skatteverket att ta ut 25% moms på bad. Detta innebar att vi fick höja priserna ganska kraftigt. Vi
kunde dock inte höja priserna så att vi helt täckte in den högre momsen. Något som följde med den
högre momsen var även att Skatteverket numer inte godkänner oss som friskvårdsanläggning vilket gör
att vår avgift inte är avdragsgill för företag när det gäller friskvård till sina anställda.
Även öppettiderna har ändrats. Den största skillnaden är att helgöppettiderna har förlängts. Tidigare
hade badet öppet 10.00-16.00, nu är det öppet 10.00-18.00. De förlängda öppettiderna medför att vi
måste köpa extern städtjänst för att det ska hinnas med att städas. Förhoppningen är att vi genom de
förlängda öppettiderna ska kunna locka fler besökare och därigenom täcka in de kostnader för den
externa städningen som tidigare gjordes av personalen på helgmorgnarna. Fram till årsskiftet visar dock
inte de förlängda tiderna på någon större ökning, det är framförallt september som innebar fler besök
och det kan troligtvis förklaras genom ”nyhetens behag”. De förlängda tiderna innebär även mer tid i
simhallen för personalen och det gör att redan ansträngande pass blir än mer ansträngande.
Trots alla problem med huset, har vi ändå lyckats bedriva verksamhet i princip som planerat. Det nya,
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statliga bidraget för förskolorna har gjort att vi, tillsammans med kommunens övriga bad har kunnat
erbjuda vattenvaneträning för förskoleklasser. Tillsammans med den ordinarie simundervisningen för
skolorna har detta inneburit 48 grupper varje vecka och då är ändå inte ett antal extratillfällen för elever
som behöver mer undervisning inräknade. Till detta ska läggas ca 10 grupper med simskolor som vi
driver i badets regi dit föräldrar kan anmäla sina barn eller sig själva.
Vi erbjuder även vattengympa 5 dagar/vecka samt bastuverksamhet.
Actic gym, som tidigare funnits på badet, valde att när badet stängdes säga upp sitt avtal med
Stadsparksbadet. En stor förlust, för oss, framförallt ekonomiskt men även för de besökare som trivts
med att kunna kombinera bad och gym. Vi söker nu efter en ny hyresgäst till de tomma lokalerna.
Borås Simarena 2018
Borås Simarena är en motions-, tränings-, och tävlingsanläggning som invigdes den 5 juni 2010. Badet
håller öppet hela året, vi stänger endast ett fåtal röda dagar och 3 vardagar för underhållsarbete under
året.
Halva verksamhetsåret var personal från Stadsparksbadet kvar på Borås Simarena, men de startade sin
återgång maj/juni. Omorganisationen inom Badenheten under året gav en del nya och tidigare
medarbetare olika roller. Simarenan startade åter sin verksamhet för hösten vecka 34 för alla sina
kunder från skolorna och föreningslivet, i synnerhet SK Elfsborg kom igång. Nytt för detta
verksamhetsår var vattenvanekurserna för barn i förskoleklassernas.
Under verksamhetsåret har följande verksamhetsgrupper haft Simarenan som sin mötesplats: SK
Elfsborg, SK70 Sandared, SOK Knallen, Merkrafts crawlskolor, Morgonfläkts gymnastik för seniorer
samt skolklasser och en stabil kundgrupp från allmänheten.
Arrangemangsåret har erbjudit följande: 8 tävlingsarrangemang, 26 träningsläger, 2 simlärarutbildningar,
2 simtränarutbildningar, föreningsevent med RFSL och IK Ymer som arrangörer.
Alidebergsbadet 2018.
Under våren träffades en grupp representanter kontinuerligt för att förbereda Alidebergsbadet
säsongsöppning. På grund av Stadsparksbadets renovering öppnade vi redan 2 maj. Det krävdes hårt
arbete och stora insatser för att lyckas med detta, då kylan höll sitt grepp över oss och gav oss
minusgrader ända in i april. Under maj månad driftade vi badet med vår egen personal. 1 juni tog
Simklubben Elfsborg åter över föreningsuppdraget att drifta Alidebergsbadet, och vilken het sommar
det blev. Värmen kom redan i början av maj och höll i sig ända fram till skolstarten i augusti. Vi stängde
Alidebergsbadet för säsongen, 26 augusti 2018.
Verksamheten på Alidebergsbadet ger alla motionärer, tävlingssimmare, simhoppsentusiaster ett
lyckosamt inslag under sommarmånaderna. Fina besökssiffror inrapporterades för säsongen. Det är
ändå långt ifrån den storhetstid som anläggningen hade under 70- och 80 talet.
Sandaredsbadet
Sandaredsbadet är ett bad för alla ”med omtanke om hela familjen”. Vår sim- och idrottshall är en
friskvårdsanläggning som i första hand vänder sig till skolan, föreningslivet och de boende i
närområdet.
Barnbassäng lämpar sig särskilt väl för familjer med barn i åldern 2–7 år då vattnet håller 33°C och
djupet i bassängen är perfekt för de små. Under senare delar av året har antalet barnfamiljer som
besöker oss ökat markant då Stadssparksbadet ännu inte har öppnat efter renoveringen.
Morgonsimmet på måndag, onsdag och fredagar fortsätter att vara välbesökt. Dagtid har vi
skolsimskolor från vårt upptagningsområde samt Särlaskolan och Gånghesterskolan från Borås. Det
kommer även skolor från Alingsås kommun då badhuset i Alingsås är stängt för renovering. Även
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skolor från Härryda kommer och vill ha hjälp med simundervisning. Anläggningen var öppen 11
månader under 2018. Under sommaren i år hade vi öppet måndag – söndag, detta för att
Stadsparksbadet var stängt. Under den stängda månaden gjordes underhållsarbete och storstädning. Vi
genomförde då även våra sommarsimskolor. Sweden Sports Academy har även i år haft sina
uppskattade lägerveckor v. 26 och 31. 2018 har bjudit på flera olika verksamheter. Vi har genomfört 27
grupper i HLR-utbildningar för Borås Stad, föreningar och företag.
Vi har haft crawlkurser för företag, flera grupper med simskolor och vattengymnastik.
Vattengymnastiken lockar många besökare. På måndagar stannar cirka 20-30 personer och fikar efter
träningen. Efter gymnastiken på torsdagar erbjuder vi kunderna en liten sittning med aufguss i bastun.
Under hösten genomförde vi fredagsdisco för årskurs 4-6 (10-12 åringar) i samarbete med den Öppna
ungdomsverksamheten i Sandared. Ett arrangemang med en Aromabastukväll genomfördes.
Simklubben 1970 har haft stor efterfrågan på fler platser till sina kurser, detta har medfört att de utökat
sina tider på helgerna. De har även genomfört två större simtävlingar under 2018. Under hösten har en
privat aktör haft våtvästträning med tre grupper i veckan, denna verksamhet bedrevs tidigare på
Stadsparksbadet. Under hösten har vi haft en privat aktör som har haft simskola och livräddning för
barn. Vi deltog även på Sandaredsdagen där vi visade upp verksamhetens innehåll.
Dalsjöbadet/Dalsjöhallen
Dalsjöbadet profilerar sig som ett lugnare alternativ med huvudinriktning på vuxna samt barn upp till
12 år. Speciella motionssimkvällar med lugn och mysig miljö samt bastuverksamhet är något som
utmärker Dalsjöbadet. Anläggningen innehåller sim- och idrottshall, café, lokal för bordtennis/aerobics,
lokaler för brottning och skytte, diverse föreningsutrymmen samt två förskoleavdelningar. I direkt
anslutning till anläggningen ligger en gräs- och en konstgräsplan samt ett utegym. Dagtid används
anläggningen främst för skolornas sim- och idrottsundervisning och under kvällar och helger är det
allmänhet och föreningar som är besökarna. Gymverksamheten i anläggningen drivs av privat
entreprenör. Anläggningen hölls under 2018 öppen för allmänheten 11 månader. Detta då
Stadsparksbadet var stängt för renovering. Under den stängda sommarmånaden bedrevs bland annat
simundervisning och sommarstäd.
Vår utebastu har tagits väl emot av våra besökare och den har gett oss en ökad attraktionskraft,
framförallt har vi nu något speciellt att locka med när vi bjuder in grupper och företag.
Gruppverksamheten går fortsatt bra, både simskolor och vattenträning. Vattengympa hade vi under
våren vid tre tillfällen/vecka och nu under hösten har vi återgått till två tillfällen/vecka. I synnerhet
fredagspasset, då vi bjuder deltagarna på kaffe, är uppskattat. Det kan vara 40-50 pensionärer som fikar
och har trevligt ihop efter ett stärkande vattengympapass som för en del avslutats med en aufguss i
utebastun.
I september arrangerade vi, precis som föregående år, tillsammans med Företagarna i närområdet,
Toarpsdagen. Andra större händelser under året är bland annat Mariedal cup samt ett flertal
bastuarrangemang. Dalsjöbadet gillar att sticka ut lite och försöker ligga i framkant med att hitta på nya
verksamheter. Som ett led i denna strävan prövade vi vid några tillfällen med Textilfrei-arrangemang
(efter ordinarie öppettid) som innebär att man badar och bastar utan kläder. Deltagarantalet gick stadigt
uppåt och vi hade besökare som åkte 10-15 mil för att vara med.
För att locka barnfamiljer, framförallt på fredagar som är en stor ”baddag”, hade vi under våren något
vi kallat ”Fredagsmys” där vi anordnade aktiviteter för både stora och små.
Stadsparksbadets stängning påverkade Dalsjöbadet på flera sätt. Vi hade under våren mer personal, fler
besökare och vi utökade även delar av verksamheten samt öppettiderna för att bättre kunna möta
behovet från medborgarna.
Gymmets (Actic) medlemsantal ökar sakta men säkert, vilket också innebär ökade intäkter för badet.
Dalsjöbadet fick efter sommaren ny enhetschef. Det finns alltid en risk att det kan bli oroligt med en
sådan förändring men det har gått mycket bra.
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Budgetavvikelser och orsaker
Badenheten hamnar på ett underskott i jämförelse med budget motsvarande -5 196 tkr.
Nettoresultat per enhet;
•
•
•
•
•
•
•
•

Stadsparksbadet; -8 345 tkr. Beror på mindre intäkter än budgeterat. Detta till följd av
renoveringen. Även stora kostnader som vi fick ta som inte togs av projektet eller
Lokalförsörjningsförvaltningen vid renoveringen.
Borås Simarena; 1 256 tkr. Här ligger i år även stors delar av intäkterna för Alidebergsbadet.
Alidebergsbadet; 227 tkr. De flesta intäkterna har under sommaren gått in på Borås Simarena.
Sandaredsbadet; 396 tkr. Högre intäkter än budgeterat.
Dalsjöbadet; 1 082 tkr. Ca 600 tkr, beror på ökade intäkter. Resterande beror på sparade
personalkostnader då flera av Stadsparksbadets personal arbetade i Dalsjöfors under
renoveringen.
Asklandabadet +/- 0
Viskaforsbadet 101 tkr, ett överskott på grund av vattenvaneträning för förskoleklasser.
Teknisk drift; -17 tkr.

Åtgärder
Vi ser att det är Stadsparksbadets stängning och de uteblivna intäkterna och den ökade hyran för
Stadsparksbadet som gör att vi har en så stor negativ budgetavvikelse. De stora överskotten från de
övriga anläggningarna på 3 166 tkr räddar upp delar av underskottet för Stadsparksbadet.

4.4.11 Evenemang
Analys av verksamheten
Borås - Eventstaden som klarar av stora arrangemang. Under de sex senaste åren har Borås klarat av att
arrangera stora prestigefyllda idrottsevenemang. 2013 var det stora individuella Friidrotts-SM, 2014 var
det en succéartad SM-vecka. 2015 genomfördes världens största orienteringstävling, O-ringen, i Borås
och under 2016 var det Champions cup i Innebandy. Sommaren 2017 kröntes av en ny SM-vecka med
ett nytt rekord av 50 medverkande idrotter. Den andra SM-veckan i Borås historia präglades av en
idrottslig och publikmässig succé. Storheten med SM-veckan är dess fantastiska bredd på idrotter. Att
samla dessa i en stad under en veckas tid är en stor förmån för arrangörsstaden och samtidigt en bedrift
av staden att kunna skapa förutsättningar för så många olika idrotter. Världsstjärnor, typ Sara Sjöström
blandas med helt okända deltagare i exempelvis HEMA (kampsport). 2018 hade vi ett antal enskilda
SM-tävlingar i Borås, bland annat SM i Triathlon under sommaren. 2018 har också präglats av
förberedelserna inför Ungdoms EM i friidrott sommaren 2019, där ungdomar upp till 20 år gör upp om
medaljerna. Närmare 50 länder kommer på besök till Borås under en veckas tid.
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.
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. Pengarna läggs oftast i hotellnätter,
restaurangbesök, handel samt till entréavgifter till olika begivenheter. De mjuka värdena är inte att
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förringa, Borås Stad stärker sitt varumärke och invånarna känner i regel en stolthet över att få positiv
uppmärksamhet.
Tillsammans med Borås TME har Fritids- och folkhälsonämnden en ambition i att för varje satsad
krona så har vi målsättningen att arrangemanget ska ge åtta kr tillbaka i omsättning till staden.
Andra större sammankomster som ligger inom budgetramen är just Föreningsgalan som gick av stapeln
den 7 november på Åhaga. Till arrangemanget inbjöds bidragsberättigade föreningar. Under kvällen
tilldelas alla som genomfört Boråsklassikern medaljer och säker- och tryggcertifierade föreningar
uppmärksammas. Tre stipendier delas ut under kvällen. Föreningsgalan är ett samarrangemang mellan
Fritids- och folkhälsonämnden, Föreningsrådet och SISU Idrottsutbildarna.
Förutom de ovanstående exemplen stödjer staden de återkommande stora arrangemangen, som till
exempel, Grand Prix Gina Tricot, Linnemarschen, Kretsloppet, Hundutställningen på Ryda,
Gymnastik-dans- och cheerleadertävlingar samt O-ringen Event, Hittaut.nu och många fler
arrangemang.
Tillsammans med BoråsBorås TME så arbetar vi med en evenemangsstrategi, för att underlätta och
skapa förutsättningar för framtida evenemang och tävlingar. Strategin kommer att fastställas under 2019
i Fritids- och folkhälsonämnden och Borås TME samt i Kommunstyrelsen.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Verksamheten redovisar ett underskott på 1 120 tkr, 648 tkr (570 tkr inom verksamhetsområdet) kan
härledas till förberedelserna för Ungdoms EM i friidrott där en total budget finns på 5 000 tkr.
Återstående medel förbrukas under 2019.

4.4.12 Buffert
Enligt beslut i Kommunfullmäktige ska varje nämnd sätta av som lägst 1 % utav sitt kommunbidrag till
oförutsedda händelser. Under 2018 har nämnden avsatt 1 000 tkr i buffert. Bufferten har under året
inte tagits i anspråk till något specifikt ändamål.
Bufferten får tas i anspråk efter beslut i nämnd för att användas till specifika engångsåtgärder och ska
då budgeteras till rätt verksamhet.

4.5 Verksamheten 2018
4.6 Jämställdhetsperspektivet
Syftet med jämställdhetsintegrering i Borås Stad är att förbättra verksamheterna, höja kvaliteten och
säkerställa att resurser fördelas på ett likvärdigt sätt mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, oavsett
bakgrund och tillhörighet. Arbetet sker inom tre målområden;
•
•
•

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

Fritids- och folkhälsonämndens lokala plan för jämställdhetsintegrering gäller 2018-2020 och ska
utvärderas årligen. Nämndens mål att uppnå inom områdena under planperioden 2018-2020:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.
Handledning av enheter inom verksamheten i våldsförebyggande arbete.

Varje verksamhet beskriver hur arbetet har fortlöpt under sina respektive texter.
Varje nämnd/bolag ska utarbeta en lokal handlingsplan för jämställdhetsintegrering som riktar sig till
medborgare, kunder och brukare. Fritids- och folkhälsonämnden har, från Kommunfullmäktige, ansvar
att årligen utvärdera och sammanställa alla nämnders/bolags arbete med jämställdhetsintegrering.

5 Nämndens verksamhet 2
5.1 Bidragsramen
5.2 Resultat
Ekonomiskt sammandrag
Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

0

0

0

0

0

Avgifter och övriga
intäkter

52

44

45

209

164

Summa intäkter

52

44

45

209

164

-2 072

-2 705

-3 047

-2 959

88

-1

-137

0

-9

-9

-37 538

-38 744

-37 998

-39 224

-1 226

0

0

0

0

0

-39 611

-41 586

-41 045

-42 192

-1 147

0

0

0

0

0

-39 559

-41 542

-41 000

-41 983

-983

Kommunbidrag

39 550

40 200

41 000

41 000

0

Resultat efter
kommunbidrag

-9

-1 342

0

-983

-983

Statsbidrag

Personal
Lokaler
Övrigt
Kapitalkostnader
Summa kostnader
Buffert (endast i
budget)
Nettokostnad
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Tkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Budget 2018

Bokslut 2018

Avvikelse

Godkänt
ianspråktaget
ackumulerat resultat

0

0

0

0

0

Godkända
"öronmärkta" projekt

0

0

0

0

0

-9

-1 342

0

-983

-983

0

0

0

0

0

Resultat jfr med
tillgängliga medel
Ackumulerat resultat

Resultatanalys
Se vidare analys under rubrik 5.4.

5.3 Budgetavvikelse
Verksamheternas nettokostnader
Bokslut
2016

Bokslut
2017

Budget 2018

Bokslut
2018

Avvikelse

2 042

2 995

2 997

2 598

399

30 806

31 635

31 428

32 246

-818

Bidrag till
invandrarföreningar

1 716

1 930

1 720

2 181

-461

Bidrag till social
föreningar

2 766

2 766

2 800

2 970

-170

Bidrag till
funktionshindrade

1 523

1 519

1 355

1 357

-2

706

697

700

631

69

39 559

41 542

41 000

41 983

-983

Tkr
Administration
föreningsenhet
Föreningsbidrag

Bidrag till
pensionärsföreningar
Summa

5.4 Verksamhetsanalys
Föreningsbidrag
Under rubriken ”Föreningsbidrag” finns de föreningar som till största delen bedriver barn- och
ungdomsverksamhet. Antalet bidragsberättigade medlemmar (6-20 år) har minskat något, från 21 878
till 21 387. Även antalet aktiviteter har minskat, från ca 68 000 till drygt 62 000. Den stora minskningen
av aktiviteter är inte helt kartlagd men beror troligtvis till stora delar av övergången till digital
redovisning. Dels finns det fortfarande en del inkörningsproblem hos föreningarna, men den största
delen är nog att den mänskliga faktorn har eliminerats i beräkningar med mera. För första gången kan
vi nu med tillförlitlighet konstatera att fördelningen mellan pojkar och flickor som deltar i aktiviteterna
är relativt jämn, 57 % pojkar respektive 43 % flickor. Naturligtvis finns det stora variationer mellan de
olika föreningskategorierna och framförallt mellan de olika idrotterna som ingår i underlaget. Arbetet
med Säker och trygg förening har gett resultat, 47 % av föreningarna är certifierade. Mallen som
materialet bygger på har omarbetats under 2018 och har nu ett tydligare miljöfokus för att möta
utmaningarna inom området.
Fritids- och folkhälsonämnden, Årsredovisning 2018

42(51)

Invandrarföreningar
Efter förra årets ökning av både medlemmar och aktiviteter har kurvan planat ut under 2018. En liten
ökning av medlemmar från 5 206 till 5 526 samt en liten minskning av aktiviteter från 4 111 till 3 929
tyder på att det är mestadels vuxna som har stått för ökningen av medlemsantalet. Även i denna
kategori är fördelningen av pojkar och flickor i aktiviteterna relativt jämn, 56 % pojkar respektive 44 %
flickor. Andelen föreningar som är certifierade som Säker och trygg är förhållandevis låg, 14 %. Här
behövs ett långsiktigt arbete och ett tydligt lättarbetat material för att fler föreningar ska kunna
certifieras.
Sociala föreningar
Borås Stad ger bidrag till sociala föreningar. Dessa verksamheter ska avlasta och vara ett komplement
till insatser som görs inom individ- och familjeomsorgens och/eller socialpsykiatrins ansvarsområden.
Här finns ett 20-tal föreningar varav ca 50 % är certifierade som Säkra och trygga föreningar.
Bidrag till funktionshinderföreningar
Medlemsantalet har under många år legat stabilt kring ca 4 200 så även 2018 (4 296). Antalet aktiviteter
har sjunkit från 2 491 till 1 977, mest beroende på att FUB numera inte redovisar aktiviteter på samma
sätt som tidigare. Jämställdheten mäts på medlemskap i kategorin istället för på aktivitetsnivå på grund
av att föreningarna inte har samma krav på redovisning av aktiviteter. Av medlemsredovisningen
framgår det att 62 % är kvinnor och 38 % män. Endast var fjärde förening (23 %) är certifierad som
säker och trygg förening.
Pensionärsföreningar
Medlemsantalet i pensionärsföreningarna låg under perioden 2008-2014 stadigt runt ca 10 500. Från
2015 och framåt har medlemsantalet sjunkit något varje år och 2018 redovisades ca 9 500 medlemskap.
En tydlig trend är att fler föreningar slår ihop sina verksamheter. Det visar sig också i att antalet
föreningar har minskat under perioden 2008-2018 från 29 till 23. Hela 68 % av medlemskapen består av
kvinnor, 32 % män. Endast två föreningar (9 %) är certifierade som säker och trygg.
Väsentliga budgetavvikelser och orsaker
Föreningsstöd och bokning gör ett underskott på -983 tkr. Föreningsbidragen står för den stora
budgetavvikelsen, -818tkr. Ny- om-, och tillbyggnad (Anläggningsbidrag -478 tkr) av
föreningsanläggningar har under året belastat budgeten ovanligt mycket och det beror på att
föreningarna har två år på sig att slutföra sina arbeten och många av de beviljade bidragen från 2017 har
spillt över på 2018. Bidrag till Fritids- och folkhälsonämndens förfogande -395 tkr. Aktivitetsbidraget
335 tkr visar att antalet aktiviteter har minskat under 2018. Bidragen till invandrarföreningar, -461 tkr
beror främst på att kostnader för lokaler har ökat, -177 tkr samt att ytterligare ett par föreningar har
nått upp till gränsen för verksamhetsbidrag, -141 tkr.
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5.5 Verksamheten 2018

6 Särskilda samarbetsuppdrag till nämnder
och styrelser
Det särskilda samarbetsuppdraget syftar till att stärka helhetssynen och att få nämnder att tydligare se
sin del i helheten. Samverkan och samarbete ska bidra till ökad måluppfyllelse med utgångspunkt i vad
som är det bästa för kommuninvånaren. Det särskilda samarbetsuppdraget är därmed också ett sätt att
tydliggöra ansvar och befogenheter i frågor som har gemensam karaktär.
Samarbetsuppdraget ”Lokalt inflytande” har under 2018 till stor del fortsatt genomföras inom
organisationsmodellen ”Säker och trygg kommun”, beskrivet som ”Lokal samverkan” under
samverkansgrupper för lokala insatser. Tillsammans med pågående processer inom
”Brottsförebyggande rådet (Brå)” och inom övriga samverkansgrupper, har arbetet även utvecklats
gemensamt under året på olika sätt.
De möten och aktiviteter, både centralt och lokalt, inom samtliga lokala delar/nivåer, omfattar totalt
152 möten under 2018, enligt följande:
•
•
•
•

Nätverksgrupper barn och unga: 49 st.
Områdesnätverk: 47 st.
Ortsråd: 44 st.
Gemensamma träffar/temamöten: 12 st.

Nätverken samordnas och drivs främst av medarbetare från Fritids- och folkhälsoförvaltningen. De
lokala aktörerna, såsom Mötesplatserna och den öppna ungdomsverksamheten är centrala i dessa
forum, men även personal från föreningsenheten och badverksamheten medverkar. Centralt på Fritidsoch folkhälsoförvaltningen samordnas arbetet av en utvecklingsledare.
De fyra serviceorterna/orstråden har var sin kontaktperson från Fritids- och folkhälsoförvaltningen på
vardera 10% av en heltidstjänst, det vill säga ca 4 arbetstimmar per vecka. Arbetstiden är flexibel och
kan anpassas efter behov. Kontaktpersonens primära uppdrag är att stötta de befintliga
Intresseföreningarna inom respektive serviceort, i syfte att bevara och utveckla de lokala
samverkansforum (Ortsråd) som pågår eller håller på att startas upp. Kontaktpersonen förmedlar vid
behov även aktuella frågor till rätt funktion inom Borås Stad.
Leader Sjuhärad
Arbetet inom projektet Leader Sjuhärad går enligt plan. Projektet kompletterar förvaltningens befintliga
uppdrag ”Stöd till Ortsråden” och inryms därmed som en naturlig del inom det dagliga arbetet.
Projektmedel från Leader Sjuhärad och Jordbruksverket gäller 2018-2019 och omfattar totalt ca 1,2
miljoner kronor avsatt till personalkostnader i arbetet att fortsätta stötta Ortsråden och de lokala
utvecklingsfrågor som de förespråkar, i dubbel omfattning gentemot nuvarande resurser. Fritids- och
folkhälsoförvaltningen finansierar halva kostnaden inom befintlig budget.
Under 2018 har separata avtal tecknats med både Attraktiva Toarp och Framtid Fristad, som avser
möjlighet för dem att få ersättning á 10% av tjänst som arbetar med lokala utvecklingsfrågor (fokus
utifrån ”Lokala utvecklingsplaner”) samt för administrativa kostnader.
Lokala aktiviteter och evenemang
Diverse lokala aktiviteter och evenemang har genomförts under året:
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•
•
•

Medborgardialoger, Trandared/Kransmossens Idrotts- och friluftsområde samt
Gässlösa/Kronängs Idrottsplats- och friluftsområde
Aktivitetsdagar: Trandared, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Sjöbo och Göta samt i Fristad,
Sandared och Dalsjöfors.
Trygghetsvandringar: Norrby, Kristineberg och Trandared

Utvecklingsområden inför 2019: Kontinuitet och flexibilitet, Kommunikation, Lokala
utvecklingsplaner, Projekt Leader Sjuhärad Landsbygdsutveckling/Ortsråd, Prioriterade områden –
genom Brottsförebyggande rådet (Brå) och Samverkansöverenskommelsen/Medborgarlöfte och ”EST
(effektiv samordning för trygghet)”, Överenskommelsen, Mötesplatser, Öppen ungdomsverksamhet
och Utvärdering.

7 Verksamhetsmått
7.1 Fritidsgårdsverksamhet
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Öppethållande timmar per
vecka, fritidsgård
Öppethållande dagar per
vecka

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

164

370

349

6

6

6

50%

32%

Andel besökare som är
flickor/kvinnor

Kommentar Utfallet varierar mellan de olika enheterna. Flera enheter har förbättrat sina siffror och ligger
nära nivån för jämn könsfördelning 40%-60%. Den positiva trenden ses bland annat på de Öppna
ungdomsverksamheterna Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby och Sandared.

7.2 Badenheten
7.2.1 Besökare
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

Antal besökare
Stadsparksbadet

236 403

102 388

50 000

75 734

Antal besökare Borås
Simarena

161 679

180 689

180 000

196 305

Antal besökare
Sandaredsbadet

57 225

64 371

85 000

68 403

Antal besökare Dalsjöbadet

37 006

42 299

47 000

46 198
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

39 644

26 270

30 000

44 262

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

20 623

21 878

20 600

21 387

160

162

165

165

65 559

68 290

65 000

62 398

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

43%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

57%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra och
trygga

40%

47%

Antal besökare
Alidebergsbadet

7.3 Föreningsenheten
7.3.1 Ungdomsföreningar
Verksamhetsmått
Bidragsberättigat
medlemskap
Bidragsberättigat föreningar
Antalet aktiviteter

7.3.2 Invandrarföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

Bidragsberättigat
medlemskap

4 553

5 206

4 500

5 526

Antalet aktiviteter

2 931

4 111

3 200

3 929

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

44%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

56%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra och
trygga

40%

14%

7.3.3 Föreningar vars medlemmar har någon form av
funktionsnedsättning
Verksamhetsmått
Bidragsberättigat
medlemskap

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

4 214

4 237

4 200

4 296

2 491

2 500

1 977

Antal aktiviteter
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

50%

62%

Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

38%

Andel föreningar som är
certifierade som säkra och
trygga

40%

23%

7.3.4 Pensionärsföreningar
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

Bidragsberättigade
medlemskap

10 123

9 749

10 200

9 018

50%

68%

Andel unika deltagare som är
flickor/kvinnor

Kommentar Andelen är beräknad på medlemskap, inte unika deltagare. Således kan en person vara
medlem i flera pensionärsföreningar.
Andel unika deltagare som är
pojkar/män

50%

32%

Kommentar Andelen är beräknad på medlemskap, inte unika deltagare. Således kan en person vara
medlem i flera pensionärsföreningar.
Andel föreningar som är
certifierade som säkra och
trygga

40%

9%

Budget 2018

Årsutfall 2018

85

95

5

6

7.3.5 Överenskommelsen
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Antal anslutna
föreningar/organisationer
Antal upprättade avtal /IOP

7.4 Anläggningsenheten
7.4.1 Borås Arena
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

1 600

1 462

1 500

1 867
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7.4.2 Borås Arena 2
Verksamhetsmått
Antalet utnyttjade timmar på
konstgräset

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

882

832

1 300

1 236

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Budget 2018

Årsutfall 2018

7.4.3 Lundby Park
Verksamhetsmått
Antal köpta årskort på
Skatehallen

48

Antal föreningsaktiviteter

25

Andel besökare som är
flickor/kvinnor

50
50

40

25%

10%

Budget 2018

Årsutfall 2018

36

36

7.5 Mötesplatser/Förebyggande arbete
7.5.1 Brygghuset
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Öppethållande timmar per
vecka, Brygghuset

Årsutfall 2017

Kommentar Under året har vi haft öppet 36 timmar/vecka. Våra öppettider är tisdag-fredag 12-20 samt
varannan lördag 10-18
Antal slutna bokningar av
unga

400

1 232

Kommentar Höstens marknadsföringskampanj med skolbesök, reklamfilm på bio, ljusvitrinerna i centrum,
unga ambassadörer samt personalens ökade relationsinsatser med våra besökare har gjort att antal
slutna bokningar mer än tredubblats. Det som lockar unga vuxna att komma till Brygghuset är exempelvis
möjligheten att boka in sig i Studion, mediarummet, låna fotoutrustning, dansa, titta på film, LAN samt
övrig gaming, plugga och enklare möten. Personalens förhållningssätt till våra besökare är välkomnande
och tillåtande. Vi lägger inga värderingar kring innehållet så länge de håller sig inom ramen för vad som
funkar i våra lokaler och ligger i linje med vår bokningspolicy och Brygghusandan. Personalen välkomnar
alla och förhåller sig könsneutral till innehåll, utbud och marknadsföring och därför lyckats med jämn
könsfördelning.
Antal öppna bokningar av
unga

100

152

Kommentar Höstens marknadsföringskampanj med skolbesök, reklamfilm på bio, ljusvitrinerna på stan,
unga ambassadörer samt personalens ökade relationsinsatser med våra besökare har gjort att antal
öppna bokningar har ökat. De öppna events som unga vuxna vill göra på Brygghuset är exempelvis
konserter, utställningar, möten, utbildningstillfällen, språkcafé och mycket annat. Personalens
förhållningssätt till våra besökare är välkomnande och tillåtande. Vi lägger inga värderingar kring
innehållet så länge de håller sig inom ramen för vad som funkar i våra lokaler och ligger i linje med vår
bokningspolicy och Brygghusandan. Personalen välkomnar alla och förhåller sig könsneutral till innehåll,
utbud och marknadsföring och därför lyckats med jämn könsfördelning.
Med vår nya inriktning på projektledarutbildningen Boosta hoppas vi kunna inspirera fler unga att
arrangera saker i våra lokaler.
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Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

Antal bokningar av vuxna
som skapar innehåll för unga

Budget 2018

Årsutfall 2018

300

258

Kommentar Antalet bokningar av vuxna som skapar innehåll för vår målgrupp har inte nått upp till det
målvärde vi förutspådde. Vi ser dock dessa vuxna och deras verksamheter som viktiga eftersom de ofta
når de unga i vår målgrupp som vanligtvis inte skulle besöka Brygghuset. Vuxna 30+ kan boka och låna
gratis lokaler om de kan motivera nyttan till förmån för unga och att minst 50% av besökarna/deltagarna är
inom vår målgrupp.I december ändrade vi vår bokningspolicy och det är numera inte möjligt för vuxna att
boka in sig i slutna möten.
Andel besökare som är
flickor/kvinnor

50%

49%

Budget 2018

Årsutfall 2018

185

178

5

5

7.5.2 Mötesplatser
Verksamhetsmått

Årsutfall 2016

Årsutfall 2017

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

50%

Kommentar Finns för närvarande ingen besöksstatistik fördelat på kön.

8 Investeringar
Investeringsprojekt
Godkänd
utgift

Budget
2018

Utgift
2018

Avvik.

Omdisp

Prognos

Status

7 678

7 678

4 819

2 859

2 859

-

2

605

605

207

398

398

-

2

3. Utveckling av
evenemangstaden
Borås (inkl Junior EM i
friidrott)

3 530

3 530

3 053

477

477

-

2

4. Utveckling av
konstgräsplaner

2 000

2 000

321

1 679

1 679

-

2

5. Utveckling av
näridrottsplatser
(aktivitetsplatser)

3 046

3 046

541

2 505

0

-

2

6. Investeringsbidrag
Bodavallen samt
Fjärdingsparken

2 014

-

5 130

-5 130

0

-

3

Tkr
1. Utveckling av spår
och leder
2. Utveckling av
badplatser (utebad)
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Tkr
7. Utveckling av
idrottsanläggningar
inne och ute (diverse
inventarier)
8. Isbana Boda
9. Wifi
idrottsanläggningar
Summa

Godkänd
utgift

Budget
2018

Utgift
2018

Avvik.

Omdisp

Prognos

Status

1 500

1 500

1 671

-171

0

-

2

15 000

15 000

15 443

-443

0

-

3

650

650

649

1

0

-

3

36 023

34 009

31 834

2 175

5 413

Förklaring Status: 2 = projekt pågår, 3 = färdigställda projekt

Analys
1. Utveckling av spår och leder
Under året färdigställdes vårt nya 2,5 km långa elljusspår på Gässlösa. Vidare har förberedelser skett för
att binda samman Gässlösa Idrottsplats med en vandringsled till Transås badplats. Satsningen på
Gässlösa innebär också att det blir det första frilufts- och rekreationsområden på södra sidan av staden
som ligger i närheten av ett bostadsområde.
På Sjöbo har vi investerat i en barnvandringsled, Trollstigen, tillsammans med fyra andra förvaltningar.
Leden kommer att bli ca 1,5 km lång. Längs leden finns ett flertal stationer där man både får uppleva
och undersöka naturen och kanske också stöta på de mystiska figurer som finns i Trollskogen.
I samarbete med Attraktiva Toarp har vi uppfört två grillplatser utmed deras nya ellbelysta
promenadslinga utmed Dalsjön.
Planerat var också att belysa sträckan mellan Sjöboparken och Sjöbovallen. Åtgärden har ännu inte
genomförts och diskussioner pågår mellan Fritids- och folkhälsoförvaltningen och Tekniska
förvaltningen.
2. Utveckling av badplatser (utebad)
Till 2018 års badplatssäsong inköptes bryggor till Storsjöns badplats i Viskafors. Badplatsen är mycket
välbesökt och har tidigare varit den enda badplatsen i våra större serviceorter som saknat brygga. Även
Kolbränningens badplats på Byttorp fick möjlighet att byta ut sina gamla bryggor mot nya.
Vid Transås badplats vidgade vi både gräsmattan och parkeringen, vilket varit efterlängtat under många
år. Även Transås badplats är mycket välbesökt, med både parkering och cykelbana precis intill
badplatsen.
Grillplatserna vid Kolbränningens och Sandareds badplatser har renoverats.
3. Utveckling av evenemangstaden Borås (inkl. Junior EM i friidrott)
Förberedelser pågår för att rusta Ryavallen inför kommande Junior EM i friidrott. Anläggningen ahr
förberetts för nytt måltorn, bättre belysning och ny kastbur.
4. Utveckling av konstgräsplaner
Arbetet har koncentrerats på ett antal åtgärder för att hindra spridningen av granulat från befintliga
fotbollsplaner med konstgräs. Silar i brunnar för dränering, hårdgjorda ytor för snöuppläggning, utbilda
personal som snöröjer planer. Mest granulat hamnar utanför planerna på vintertid vid plogning av snö
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och därför har även antalet vinteröppna planer minskats. Arbetet med miljöåtgärder på samtliga
konstgräsplaner planeras fortsätta några år till.
5. Utveckling av näridrottsplatser (aktivitetsplatser)
Utifrån de riktlinjer som är fastställda av Fritids- och folkhälsonämnden för 2017-2021, har ett antal
åtgärder genomförts under året.
•
•
•
•
•

Aktivitetsytan i Fjärdingsparken är färdigställd och redovisad till Boverket.
Aktivitetsytan i Rydboholm är färdigställd i samverkan med Tekniska förvaltningen.
Kransmossen: Ny fotbollsgolfsbana uppsatt och planering inför diverse förbättringsåtgärder,
både till/från- samt inom området.
Bodavallens aktivitetsområde: invigning av nya isbanan med en ny konstgräsplan, förberedelser
inför ny aktivitetsyta. Externa medel har använts enligt uppdrag under 2018 och är redovisade
till Boverket.
Konstgräs-utläggning på skolgårdar med flera platser.

6. Investeringsbidrag Bodavallen samt Fjärdingsparken (hänger ihop med investeringsprojekt
näridrottsplatser/aktivitetsplatser)
Se redovisning ovan. Till aktivitetsytan på Boda och till Fjärdingsparken har förvaltningen fått
ca 3 milj kr i externa bidrag från Boverket.
7. Utveckling av idrottsanläggningar inne och ute (diverse inventarier)
Vi har under året investerat i nya fotbollsmål och lagledarbås. Investeringar i inomhusanläggningarna
består i bland annat 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.
8. Isbana Boda
En ny fullstor isyta är anlagd på Bodavallens A-plan, samtidigt schaktades den gamla gräsplanen bort
och återanvändes på en stor grusyta i området som vetter mot rv 40, som numera är naturgräs. Under
isytan finns en ny konstgräsplan, vilket innebär att planen kan användas för både fotboll ca sju månader
per år och för issporter ca fem månader per år.
På den nya gräsytan kommer Borås Rugby samt Borås Cricket att förlägga verksamhet till Bodavallen.
9. Wifi idrottsanläggningar
Vi har under året investerat i tre anläggningar med wi-fi, Boråshallen, Ishallen samt Ryavallen.
Övrigt
Av det kvarstående resultatet beräknas 5 413 tkr flyttas till 2019.
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SKRIVELSE
Datum

2019-02-21
Cecilia Strömberg
Handläggare
033 - 35 73 03

1(2)
Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00015 1.2.3.2

Besluts- och behörighetsattestanter 2019 för Fritidsoch folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att godkänna besluts- och
behörighetsattestanter för 2019 samt översänder beslutet till Kommunstyrelsen
och Kommunrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Enligt reglemente och anvisningar för kontroll av ekonomiska transaktioner ska
varje nämnd utse attestanter. I bilagd lista framgår Fritids- och
folkhälsonämndens besluts- och behörighetsattestanter för 2019.
Nivåer:
Upp till och med 50 000 kronor: Ansvarig för ansvarskod.
Upp till och med 150 000 kronor: Enhetschef för ansvarskod samt särskild
behörighet till fritidsutvecklare med ansvar för badplatser, spår och leder samt
verksamhetssamordnare 1 och 2 för sin respektive ansvarskod.
Upp till och med 300 000 kronor: Verksamhetschef för ansvarskod.
Obegränsat: Nämndens ordförande samt förvaltningschef.
Förvaltningschef, ekonomer samt ekonomiadministratör bemyndigas att
beslutsattestera bokföringsorder avseende interna transaktioner inom Fritidsoch folkhälsonämndens ansvarsområde.
Förvaltningschef, verksamhetschef och enhetschef bemyndigas att inom sitt
ansvarsområde utse ersättare för attestanter.
Behörighetsattestanter bemyndigas att attestera begäran om utbetalningar från
Stadskassan.
Chef för ekonomifunktionen ansvarar för att aktuella förteckningar finns
upprättade för dem med attesträtt från 1 kr och uppåt.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Beslutsunderlag
1. Besluts- och behörighetsattestanter 2019

Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Kommunrevisionen för kännedom

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSONÄMNDEN
Besluts- och behörighetsattestanter med beloppsgränser
Agresso
användare

Beloppsgräns
i tkr

Ansvarsområde

Ansvarskod

Befattning

Fritids- och folkhälsonämnden

21*

Nämndens ordförande

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

21*

Förvaltningschef

21FI

Obegränsat

Kluster Stab - Ekonomi och HR
Ekonomi - förvaltningsövergripande
IT och telefoni
HR
HR

21*
210420
210310
210310

Vrksamhetschef/Chef för ekonomifunktionen
IT- ansvarig
HR-specialist
Verksamhetschef/HR-chef

21EK
21EH
21ED
22LA

300 tkr
50 tkr
50 tkr
300 tkr

Kvalitet- och utvecklingsenheten
Kvalitet- och utveckling, Marknadsföring och kommunikation
Marknadsföring och kommunikation

210210, 210320
210320

Verksamhetschef
Kommunikatör

21HG
21TC

300 tkr
50 tkr

Folkhälsoenheten/Träffpunkt Simonsland
Folkhälsoenheten
Träffpunkt Simonsland

219*
219010

Verksamhetschef/TF förvaltningschef
Enhetschef

21HB
21AA

300 tkr
150 tkr

Förenings- och anläggningsverksamhet
Föreningsenheten, Föreningsstöd och bokning, Anläggningsverksamhet

214*, 212*

Verksamhetschef

21BB

300 tkr

Föreningsstöd och bokning
Föreningsstöd och bokning

214010

Enhetschef

21BC

150 tkr

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

212*
212010
212020
212060
212030
212040
212050

Enhetschef
Verksamhetssamordnare 1
Verksamhetssamordnare 2
Fritidsutvecklare
Fritidsutvecklare
Föreståndare
Enhetschef

21BA
21FH
21FG
21FP
21FJ
21FK
21HQ

150 tkr
150 tkr
150 tkr
50 tkr
150 tkr
50 tkr
150 tkr

Mötesplatser/förebyggande arbete/
fritidsgårdar/badresor/kollo
Mötesplatser/förebyggande arbete/öppen ungdomsverksamhet/badresor/kollo
Brygghuset

217*, 218*
217*, 218*
217010

Verksamhetschef
Biträdande verksamhetschef
Enhetschef

21CA
21CF
21HK

300 tkr
150 tkr
150 tkr

Obegränsat

Enheten för verksamhetsutveckling (process - och utveckling), badresor, barnkoloni
Mötesplats Sjöbo, Alidebergs- och Sjöbo Fritidsgård
Mötesplats Norrby, Norrby- och Hestra Midgårds fritidsgård
Sandareds Fritidsgård
Mötesplats Kristineberg, Kristinebergs Fritidsgård, Öppen ungdomsverksamhet Trandö
Dalsjöfors- och Munkågårdens Fritidsgård
Mötesplats Hässleholmen, Hässlehus Fritidsgård
Brämhults- och Viskafors fritidsgård
Mötesplats Hulta, Hulta Fritidsgård

217003, 218009
217030, 218012, 218013
217060, 218021, 218031
218032
217070, 218042, 218043
218051, 218011
217050, 218061
218033, 218071
217040, 218081

Biträdande verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

21CF
21LV, 21CH
21CH
21LV
21CJ
21LI
21LK
21LM
21LO

150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

Badverksamhet inkl. teknisk drift
Badenheten
Stadsparksbadet
Sandaredsbadet
Dalsjöbadet
Borås Simarena/Alidebergsbadet
Teknisk driftsenhet

215*
215030
215040
215050
215060, 215070
215080

Verksamhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef
Enhetschef

21SF
21SD
21SS
21SV
21SO
21SB

300 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr
150 tkr

Förvaltningschef
Chef för ekonomifunktionen
Ekonomiadministratör
Verksamhetschef /
Tillförodnad förvaltningschef

21FI
21EK
21EN
21HB

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
Tillfälliga ersättare -

Övertar behörighet likt den person/funktion som den ersätter.
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00008 1.2.3.2

Uppföljning av intern kontrollplan 2018 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna riskanalys och intern
kontrollplan 2018 och översända den till Kommunstyrelsen och
Stadsrevisionen för kännedom.
Sammanfattning
Riskanalys (2018-02-21 § 23) och Intern kontrollplan (2018-02-21 § 24) antogs
den 21 februari 2018.
Riskidentifiering under 2018 har varit på att beakta risker inom den egna
verksamheten utifrån ett brett perspektiv. Arbetet genomfördes med att
identifiera risker på verksamhets-, och förvaltningsövergripande nivå.
Intern kontrollen börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och
konsekvens bedöms utifrån en skala. Borås stad följer COSO modellen där
risker som överstiger summan nio eller högre bör riskmomentet kontrolleras
under året. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för
nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.
I planen specificeras riskbilden, vad som ska kontrolleras, hur och när
kontrollerna ska göras. Arbetet registreras i verksamhetssystemet Stratsys där
även uppföljning och analys genomförs och uppföljning av Intern kontrollplan
tas fram (se bilaga).
Ärendet i sin helhet
I alla verksamheter finns det risker att oönskade situationer uppstår och som
man inte har beredskap för att hantera. Genom att identifiera risker och se
förbättringsområden minskar vi riskerna för att fel uppstår. Vi säkerställer så
långt det är möjligt att vi uppnår våra mål och kan göra en analys efteråt.
För 2018 har fokus varit på att uppmärksamma risker inom den egna
verksamheten utifrån ett bredare perspektiv. Under året har ett stort arbete
genomförts med att identifiera risker på verksamhets- och
förvaltningsövergripande nivå.
Några av de risker som belyses och följs upp i intern kontrollplan 2018 är;
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Postadress
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Styr och ledning
- Under 2018 hade 15 uppdrag tilldelats från KF och FOFN. Hur
förvaltningen arbetar med uppdrag, mål och uppföljning och hur detta
redovisas följs upp bland annat i den intern kontrollplanen. Arbetet
fortsätter under 2019 med att analysera och följa upp nya uppdrag som
ligger i Stratsys. Det finns ett visst behov för en utbildning i
verksamhetssystemet Stratsys.
- En genomgång av delegationsordningen ledde till uppdatering och att ett
nytt dokumentformat är framtaget.
- I maj började den nya GDPR lagen att gälla och för att säkerställa
kunskapen kring lagstiftningen genomfördes utbildningar för ca 30
föreningar. Kontroll av rutiner vid hantering av personuppgifter gjordes
internt.
Personal
- Genomgång av lokalerna följs årligen upp i skyddsronden. Under 2018
konstaterades att lokalerna på Sturegatan 38 var för små i förhållande till
personalstyrkan. Klusterverksamheten flyttade ut till nya lokaler och
samlades samtidigt som vissa enheter samlade sin personal på Sturegatan
38.
- En översyn av hur verksamheten påverkas av förutsättningar genomfördes
som resulterade i ändrade öppettider, ökad samverkan med civilsamhället
och utveckling av mötesplatserna.
Ekonomi
- Översyn av fakturahanteringen genom en processkartläggning gjordes 2018
för att undvika ökade kostnader med obetalda fakturor. Genom
kartläggningen säkerställer man att kostnaderna inte ökar och vi vet vilka
insatser som ska göras.
- För direktupphandling finns fastställda regler och riktlinjer som följs och
det finns en kontaktperson som kan stötta. Inga avvikelser har framkommit
vid stickprovskontroller.
- De inköp som görs följer ramavtalen och personal känner till vilka ramavtal
som finns. Senare kommer ett verktyg som specificerar inköpen underlätta
att göra analyser samt att en ny rapport i Agresso kommer visa avtalstrohet.
- Hantering av Swish medför en ökad administration. Processerna kartläggs
och några är redan genomförda för att minska administrationen.
Egen verksamhet
- Genomgång av säkerhetsrutiner sker årligen kring hot och våld och
samverkan med CKS, socialtjänst och polis finns. Samtliga medarbetare
inom öppen ungdomsverksamheten och Mötesplatserna har genomgått
utbildning i våldsprevention.
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Uppföljning av statistiken kring könsfördelning har förbättrats och ligger på
40-60% med positiv trend i Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby och Sandared.
mångfaldsperspektiv.
Kunskapen kring metoder har ökade genom uppföljningssystemet
”loggboken” där både kvantitativ och kvalitativ statistik sammanställs. En
metod är ”unga Utbildare” och handledning och uppföljning sker
regelbundet
Kontroll av låssystem sker årligen och byts succesivt ut mot digitala
låssystem, under 2018 byttes två system ut. Taggar med behörigheter
kontrolleras efter behov eller när en person slutar eller börjar.

Beslutsunderlag
1. 1. Uppföljning Intern kontrollplan 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen
2. Stadsrevisionen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Uppföljning Intern kontroll 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

1 Inledning
I alla organisationer finns det risk att oönskade situationer inträffar. En god intern kontroll handlar om att ha en tydlig organisation för intern kontroll
och att organisationen analyserar befintliga risker på ett systematiskt sätt, samt vidtar åtgärder för att minimera dem.
Den Interna kontrollen börjar med att genomföra en riskanalys där sannolikhet och konsekvens bedöms utifrån en skala. Risker som överstiger
summan nio ska åtgärdas. Arbetet med riskanalysen mynnar ut i en intern kontrollplan för nämnden, för verksamheterna och ibland även på enhetsnivå.

2 Uppföljning Intern kontrollplan
2.1 Styrning och ledning
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Delegation

Att delegationsordningen efterlevs.

Vid den årliga genomgången av dokumentet
delegationsordning upptäcktes några mindre
justeringar kring befattningar då personalspecialist
inte finns längre utan ny titel är HR specialist.
Delegationsordningen finns nu i ett worddokument för
enklare redigering.

Genomgång av
delegationsordning
Dokumentet Delegationsordning är
omarbetat och genomgånget för 2019

Kontrollmetod
Stickprov. Kontroll av att det inte är fel person som
fattar beslut i ärenden där personen har
behörighet/delegation. Kontroll av att beslut på
delegation kommer till nämndens kännedom.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Mål och uppdrag

Kontroll av arbetet med mål, uppdrag och
styrdokument och uppföljningen av dessa

Varje år genomförs en uppföljning av mål och
uppdrag och en kortare analys genomförs. De
styrdokument som ska uppdateras blir uppdaterade.
Varje verksamhet har följt upp sina mål och uppdrag.
Under 2018 har totlat 15 uppdrag tilldelats från KF
och FOFN. Av dessa är

Kontroll av arbetet
Kontrollera om det finns en plan för
hur förvaltningen arbetar med
tilldelade mål och uppdrag? Hur
redovisas mål och uppdrag? Hur
arbetar förvaltningen med
åtgärdsplaner vid ofullständig
måluppfyllelse? Är mål och uppdrag
tydliga?

Kontrollmetod
Kontrollera hur förvaltningen arbetar med tilldelade
mål och uppdrag, och hur detta arbete redovisas och
följs upp.



10 från KF, varav 5 är klara och 5 delvis
klara



5 från FOFN , varav 2 är klara och 3 delvis
klara
Utöver detta finns 11 uppdrag utanfölr budget, varav
10 är klara och 1 delvis klar.

Översyn av fullmäktiges samt
nämndens mål och uppdrag.

Under 2018 har bland annat följande tagits fram;
"Plan för jämställdhetsintegrering", "Program för
öppen ungdomsverksamhet" samt åtgärder avseende
LUP resultatet.
Vi kommer under 2019 fortsätta arbetet med att sätta
tydliga mål, aktivieter och uppföljning samt att
analysera resultaten bredare. Det finns en plan att
genomföra en utbildning i Stratsys olika moduler.
Kunskap kring verksamhetssystem
Kontrollmetod
Information och stöd i användningen av Stratsys som
planerings- och uppföljningsverktyg och Canea som
processverktyg.
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En undersökning gjordes under 2018 till
enhetscheferna för att kartlägga hur
verksamhetssystemet används och om det finns
behovs för utbildning. Reslutatet visade att det
används i olika utsträckning, de från stadsdelarna är
mer vana att arbeta i Stratsys, medan andra mer
sällan använder det utöver att rapportera vit tertiral
eller årsredovisning. Man anser ockspå att systemet
är något krångligt att arbeta med. Med detta som
bakgrund finns det ett behov av en enklare utbildning
av systemet samt att inför 2020 arbeta mer med hur
man sätter mål och indikatorer och vilka aktiviteter
man kan lägga till för att uppnå målen. Aktiviteterna
kan tilldelas enheter eller personer som ska följa upp
resultatet och göra en analys.

Utbildning
Genomgång av verksamhetssystem
och planerad utbilding i Stratys under
2019
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Hantering av
personuppgifter

Kunskap kring ny lagstiftning

I maj började den nya GDPR lagen att gälla och
kunskap kring den nya lagstiftning och hur man ska
hantera pesnuppgifter framöver spreds. Borås stads
informationssäkerhetsansvarige hade en genomgång
med föreningarna, ca 30 st, om vilka åtgärder de
behövde vidta samt hur föreningarna ska tolka den
nya lagen. Föreningarna själva ansvarar för att följa
den nya lagen.

Utbildning
En genomgång och information av
vad den nya GDPR lagen innebär
och hur man ska hantera
personuppgifter genomfördes.

Nya rutiner har satts upp inom fövaltningen och som
ett stöd till de olika föreningarna genomfördes en
utbilding som ca 30 föreningar deltagit på. Genom att
ha genomfört utbildningen för föreningarna har vi sett
till att kunskapen ökat och minskat risken för felaktig
hantering. Vi kontrollerar inte föreningarnas rutiner
eller hantering av personuppgifter, utan det är
föreningarnas egna ansvar.
Internt finns det på enheten ett krypterat system för
hantering av personuppgifter och kunduppgifter för en
korrekt hantering av personuppgifter. Vi är nöjda med
att systemelverantören har kunnat leverera ett
krypterat system under 2018.

Genomgågn rutin
En genomgång av hantering av
personuppgifter inom förvaltnigen och
till föreningar

Kontrollmetod
Säkerställa att det finns kunskap om aktuella
förändringar i lagen genom informationsspridning.

Kontroll av rutiner för hantering av personuppgifter
Kontrollmetod
Kontroll av rutiner för hantering av personuppgifter i
förhållande till förändringarna i lagstiftningen

2.2 Personal
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Arbetsmiljö

Kontroll av att lokaler är ändamålsenliga

Förvaltningens lokaler följs upp årligen i den fysiska
skyddsronden, liksom vid de tillfällen då behov
uppstår i vardagen. Under 2018 uppmärksammades
att lokalerna på Sturegatan 38 var för små och inte
räckte till för det antalet medarbetare som satt i
kontorsutrymmena och för de som förvaltningen ville
skulle flytta in. Även pausutrymmet var inte
demnsionerat för antalet lunchätande. Ett beslut togs
att ta Kulturskolans gamla administrativa lokaler i
anspråk och att Klusterverksamheten skulle flytta dit.
Flytten som genomfördes i början av januari 2019 har
möjligjort mer ändamålsenliga loklaer på Sturegatan
38 och en samlokalisering av enheter. Även
pausutrymmet är borttaget och kommer istället
användas till extra arbetsplatser och mindre möten.

Analys av lokaler
Årligen görs en genomgång av
loklaer och en analys av behovet i
verksamhetetn

Kontrollmetod
Genomgång av lokaler i förhållande till personalstyrk
och behov av sammanträdesrum, samt hur det
påverkar arbetsmiljön.

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018

4(10)

Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Mötesplatser och öppen
ungdomsverksamhet

Effekter i verksamheten på grund av de ändrade
förutsättningarna

Verksamheterna är under ständig utveckling efter de
behov som uppstår och en ökad samverkan görs
även med andra aktörer. En översyn av
verksamheten för att belysa tillgänglighet påbörjades
2017 och har fortsatt under 2018. Detta har resulterat
i en del förändringar av öppettider och en ökad
samverkan med civilsamhället. Göta Fritidsgård har
flyttat verksamheten till lokaler i anslutning till
Daltorpskolan och heter Öppen ungdomsverksamhet
Trandö, verksamheten på Hestra Midgård stängs och
kommer 2019 att bedrivas av Byttorps IF och Hestra
IF. Sedan många år finns ett väl utvecklat samarbete
mellan grundskolorna och fritidsgårds-verksamheten i
Borås Stad som innebär att fritidsledare delar av
dagen har sitt arbete förlagt till skolan.

Arbete med effekter
Arbtet pågår med att anpassa
verksamheten efter de ekonomiska
ramarna

Kontrollmetod
Översyn av hur verksamheten påverkas i avseende
till personalresurser, uppdragets karaktär och
tillgängligheten för barn och unga

Mötesplatserna är tillgängliga för alla invånare i
Borås. Med folkhälsa som grund genomsyras
verksamheten av hållbarhet, delaktighet, trygghet och
jämställdhet. Under 2018 fanns fem mötesplatser
inom detta ansvarsområde: Norrbyhuset, Mötesplats
Hässleholmen, Mötesplats Hulta, Mötesplats Sjöbo
och Mötesplats Kristineberg. Vi ser redan idag att
mötesplatserna fyller en viktig funktion i närområdet
när det gäller trygghetsskapande åtgärder och
invånarnas rätt till kommunal service.

2.3 Ekonomi
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Leverantörsfakturor

Fakturahanteringen

Under 2017 ökade förvaltningens påminnelseavgifter,
inkassokostnader samt dröjsmålsräntor. En förklaring
är ju naturligtvis omorganisationen och ett större
inflöde av fakturor att hantera.För att minimera denna
typ av onödiga kostnader påbörjade ekonomienheten
under våren 2018 en processkartläggning av
fakturaflödet. Syftet med kartläggningen var att
identifiera de orsaker som föranleder att fakturorna
inte betalas i tid och var i flödena problematiken
uppstår.

Följa upp framtagen handlingsplan
Arbeta med ett par av identifierade
förbättringsåtgärder i syfte att arbete
mer förebyggande.

Kontrollmetod
Översyn och kartläggning av
fakturahanteringsprocessen

Målet var att handlingsplanen skulle följas upp under
hösten 2018. Av olika anledningar har det dock inte
funnits tid eller utrymme för ekonomienheten att göra
detta. Det löpande arbetet från ekonomienhetens sida
med påminnelser att betala fakturor i tid samt att vi
har fått en bättre insyn i varandras arbetsuppgifter har
blivit bättre. Vi önskar dock framöver att kunna lägga
mer tid på förbyggande insatser så som utbildning
samt löpande informationsspridning och uppföljning
kring specifika händelser i grupp med de
attestansvariga.
I nuläget kan konstateras att nivån för den typ av
avgifter som specificeras ovan är densamma som för
2017. Det bör dock förtydligas att avgifterna vi betalar
är minimala i jämförelse med det antal fakturor som
administreras i våra flöden. Dessutom avser en del av
inkassokostnaderna externa kunder som vi fakturerat
men som inte betalt i tid. Vi har då fattat beslut om att
stå för de kostnader som har uppstått av olika
anledningar. Dessa kostnader är främst kopplat till vår
autogirohantering. Kartläggningen har varit och är
viktigt som ett underlag, inte för att kostnaderna som
konstaterats är höga, utan snarare för att vi ska kunna
säkerställa att de inte ökar och vilka insatser vi
behöver göra för att så inte ska ske.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Upphandling

Att Borås Stads regler för direktupphandling följs

I Borås stad finns fastställda regler och rutiner hur
LOU, lagen om offentlig upphandling, ska följas. Där
framgår vilka beloppsgränser som gäller vid
upphandling. På förvaltningen finns en kontaktperson
vid upphandling som vid behov stöttar för att ta fram
kravspecifikationer eller genomföra
direktupphandlingar. Under året har verksamheten
har inte haft behov av stora upphandlingar utan har
vid några tillfällen genomfört förenklade
upphandlingar enligt gällande regler. Verksamheten
följer även de ramavtal som finns.

Kontroll att LOU följs vid
upphandling
Att Borås Stads regler för
direktupphandling följs.
Stickprovskontroll på gjorda
upphandlingar.
Kommunicera gällande regler och
förhållningssätt.

Som nämnts i föregående års uppföljning är det viktigt
att alla som gör inköp tar ett aktivt ansvar för att hålla
sig uppdaterade kring vilka avtal som gäller för att
därigenom säkerställa att upphandlade leverantörer
används. Det är också viktigt att alla som initierar ett
inköp förstår vikten av att följa ramavtal och att avsteg
inte görs trots att kostnaderna ibland kan bli högre för
den enskilda enheten.

Lägga grunderna för användandet
av nytt analysverktyg
Inhämta kunskap och lägga
grunderna för att kunna börja
använda det nya analysverktyg som
framöver kommer att finnas till
förfogande.

Kontrollmetod
Stickprovskontroll på gjorda upphandlingar.
Kommunicera gällande regler och förhållningssätt.

Att inköp följer ramavtal - särskild granskning av
leverantörsfakturor överstigande två basbelopp
Kontrollmetod
Stickprov av fakturor oberoende av kontoklass samt
kontroll av befintlig rapport upprättad på
upphandlingsenheten.

Att göra granskningar om ramavtal följs är i nuläget
inte lätt. Det finns en rapport i Agresso för att
kontrollera avtalstrohet, men då en vara eller tjänst
inte finns upphandlad kan man välja en annan
leverantör. Det konto som väljs för bokföring är
avgörande för hur kostnaden klassificeras i rapporten.
Detta kan betyda att varor som bokförs med ett visst
konto hamnar felaktigt i kolumnen ”ej avtal” och
därmed påverkas avtalstroheten negativt. Utifrån den
övergripande översyn som gjorts finns en uppfattning
om att upphandlade leverantörer används till största
del, i alla fall finns den ambitionen hos majoriteten av
alla beställare. I de fall där tveksamheter finns
kontaktas koncerninlöp för att få ett förtydligande om
vilka avtal som gäller.
Framöver kommer förvaltningen få ta del av ett
verktyg för att kunna analyser de inköp som görs.
Verktyget specificerar inköpen i mindre beståndsdelar
och ner till enhetsnivå. Förhoppningen är att detta
verktyg ska underlätta analyserna kring avtalstrohet
och att den översyn som görs blir mer tillförlitlig och
gör det lättare att upptäcka om ramavtal inte följs.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Inbetalningar

Kontroll av de administrativa processerna kring
hantering av swish

Swish som betalningsmedel har ökat över åren. På de
flesta enheter som har någon form av försäljning
erbjuds swish som betalningsmetod. Detta är en
service som erbjuds våra betalande kunder liksom
betalning med kort. Att erbjuda alternativa
betalningsmetoder till kontanter är ett led i att minska
kontanthanteringen som är dyr i jämförelse med
andra metoder, samtidigt som kontanter är en större
säkerhetsrisk för den enskilda enheten. Att erbjuda
exempelvis swish är en del i att hänga med i den
framtida utvecklingen. Något som vi måste anpassa
oss till.

Avsätta tid till förbättringsarbete
Avsätta tid till förbättringsarbete för
att kunna identifiera olika insatser
som det finns behov av för att
därigenom kunna effektivisera den
administrativa hanteringar.

Kontrollmetod
Kartlägga de administrativa processerna kring
hanteringen. Säkerställa rutiner för hanteringen på de
enheter som hanterar swish. Jämföra de
administrativa kostnaderna i förhållande till de som
kommer in

Det kan konstateras att flera olika betalningsmetoder
medför ökad administration. Den administration som
uppstår återfinns både centralt, på förvaltningen och
ute på enheten. Varje betalningsmetod måste, som
det ser ut i nuläget, hanteras för sig och skapar ett
eget flöde i de olika instanserna.
För att kunna hantera den ökade administrationen
som uppstår så har vi inom ekonomienheten påbörjat
en översyn av hur den administrativa hanteringen ser
ut. Några är redan genomförda och kan direkt kopplas
till den direkta bokföringen från avräkningskontot till
den enskilda enheten. Hanteringen kan effektiviseras
ytterligare genom att försöka frigöra tid till
förbättringsarbete kopplat till olika former av
utbildningsinsatser och kontinuerliga
avstämningsmöten med redovisningsansvariga på
enheterna, men även översyn av mallar och rutiner.
Detta kommer att spara tid både för den enskilda
enheten och för den administration som sker inom
ekonomienheten. Ytterligare en åtgärd är att
synliggöra processerna kopplat till den administrativa
hanteringen för att därigenom minska sårbarheten.

2.4 Egen verksamhet
Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Säkerhet och trygghet

Kontroll av säkerhetsrutiner

Vi uppdaterar kontinuerligt våra rutiner kring hot och
våld. Vi arbetar även med att ta fram en gemensam
rutin kring hur vi anmäler till socialtjänst eller Polis.
Syftet är att skapa trygga mötesplatser där alla ska
känna sig välkomna genom att förebygga det lindriga
våldet. Ett exempel är Brygghuset där man gått
igenom risker som kan uppstå vid t ex bråk och hur
man ska hantera dessa. Riskerna bedömdes i en
riskmatris. Vi samverkar med CKS i Borås Stad där
alla enheter har en kontaktperson.

Kontroll av rutiner
Arbete med kontroll av rutiner,
arbetet med olika delar inom
våldsprevention.

Kontrollmetod
Översyn och genomgång av säkerhetsrutiner för
verksamheterna och vid arrangemang

Vi har arbetat med våldsprevention genom projektet
”En kommun fri från våld”. Samtliga medarbetare
inom den öppna ungdomsverksamheterna och på
mötesplatserna är utbildade i våldsprevention.
Mål och uppdrag

Statistik kring könsfördelning
Kontrollmetod
Registrering och uppföljning av statistik kring
könsfördelning i verksamheterna.
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Verksamheterna arbetar kontinuerligt med att följa
upp statistik kring könsfördelning och med metoder
och kunskap för att uppnå en jämn fördelning av
resurser till ungas fritid kopplat till ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv. Inom förvaltningen finns en
medvetenhet kring de utmaningar som finns i
verksamheten ur ett jämställdhets – och
mångfaldsperspektiv och kommer belysa dessa frågor
även fortsättningsvis.
Utfallet varierar mellan de olika enheterna. Flera
enheter har förbättrat sina siffror och ligger nära nivån
för jämn könsfördelning 40%-60%. Den positiva
trenden ses bland annat på de Öppna
ungdomsverksamheterna Sjöbo, Dalsjöfors, Norrby
och Sandared.

Följer statistiken
Årligen följs statistik och arbete upp
för att skapa en jämnställd- och
mångfaldsperspektiv. Arbete pågår
löpande på öppna mötesplatser med
information och utbildning.
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Verksamhet / Process

Kontrollmoment och kontrollmetod

Analys

Åtgärd

Kunskap kring metoder

Alla Öppna ungdomsverksmaheter och flera
Mötesplatser arbetar med ett uppföljningssystemet
"Loggboken". Här mäts både kvantitativa och
kvalitativa mått. Kvantitativt samlas statistik kring
könsfördelning, unika besökare och antal besök. I det
kvalitativa arbete görs dagligen en reflektion av
personalens insats för att främja trygghet.
Inom det våldspreventiva arbetet finns det olika delar
och metoder,. Vi genomför systematisk utbildning av
personalen i syfte att öka trygghet och jämnare
könsfördelning i verksamheten. Handledning och
uppföljing sekr regelbundet. En specifik metod är
"Unga utbildare" där vi under 2018 har utbildat sju
personer som har genomfört 12 uppdrag.

Utbildning
För att skapa kunskap och
uppmärksamma en jämn
könsfördelning och mångfald pågår
aktiviteter på öppna mötesplatser, bl
a genom loggboken.

Årligen genomförs fortlöpande kontroller av
låssystemen på alla anläggningar så att våra
besökare kan känna sig trygga. Vi arbetar med att
byta ut de gamla låssystemen till digitala låssystem
på våra anläggningar och målet är att byta samtliga
låssystem till digitala. Detta görs genom samarbete
med LFF och grundskoleförvaltningen som dels äger
vissa lokaler och nyttjar dem.
Under 2018 byttes två låssystem ut till digitala
system, Sjuhäradshallen och tenisshallen.
Då någon person slutar eller börjar läggs en
behörighet på personens tagg. De flesta taggars
behörigheter kontrolleras fortlöpande under året. Vi
får direkt återkoppling om systemen inte fungerar och
åtgärdar felet direkt.

Kontroll av rutiner och system
Kontroll av handlingsplaner och
rutiner men även kontrollera behovet
av åtgärdsplaner

Kontrollmetod
Information, spridning och arbete med metoder som
syftar till att bidra till en jämn fördelning av resurser till
ungas fritid ur ett jämställdhets- och
mångfaldsperspektiv.

Säkerhet och låssystem

Kontroll av låssystem
Kontrollmetod
Kontroll av låssystemen i de olika verksamheterna
och kartläggning kring hur ett enhetligt låssystem
skulle kunna utformas.

3 Uppföljning direkta åtgärder

Fritids- och folkhälsonämnden, Uppföljning Intern kontroll 2018
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00033 3.6.8.0

Initiativ från Borås Basket om en om- och tillbyggnad
av serveringsdel i Boråshallen
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på Borås Baskets initiativ och ger
förvaltningen i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp som får i uppdrag att utreda
förutsättningarna tillsammans med Lokalförsörjningsförvaltningen och
Stadsledningskansliet (ekonomi och juridik), i ambition att gå föreningens
önskan till mötes.
Utredningen ska redovisas på nämndens aprilmöte.
Sammanfattning
Borås Basket har uppvaktat Borås Stad och tillskrivit Fritids- och
folkhälsonämnden om ett förslag att göra en om- och tillbyggnad av en
serveringsdel i Boråshallen.
Borås Basket har grovt skissat på ett förslag på den västra kortsidan av hallen kortsidan, inklusive nuvarande läktare - till restaurang/pub samt servering. Den
delen av läktare har ännu inte rustats upp i hallen.
Bevekelsegrunden för Borås Baskets initiativ är att göra Arenan än mer
tillgänglig och välkomnande, där restaurang/pub med tillhörande matplatser i
direkt anslutning till spelplanen, är en viktig faktor för att skapa attraktiva
arrangemang i hallen. Tillkomsten av de nya funktionerna kommer att innebära
ett lyft för Boråshallen, där Borås Basket är en av många föreningar som skapar
arrangemang i hallen.
Borås Basket är positiva till att vara drivande och delaktiga både vad gäller
projektering, byggnation och finansiering av projektet.
Ärendet i sin helhet
Borås Basket har under de senaste åren arbetat tillsammans med Fritids- och
folkhälsoförvaltningen för att utreda möjligheterna till en ny evenemangsarena i
staden. Av olika anledningar har vi inte lyckats hitta en lämplig plats för
ändamålet. Arbetet lever dock vidare och finns med i stadens strategiska arbete.

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad

2(2)

Beslutsunderlag
1. Borås Baskets framställan
2. Borås Baskets presentation
3. Grovskiss på föreslagen tillbyggnad
Samverkan
Ärendet har diskuterats tillsammans med Borås Basket,
Lokalförsörjningsförvaltningen, Stadsledningskansliet och berörda
kommunalråd för Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde.
Beslutet expedieras till
1. Lokalförsörjningsnämnden
2. Borås Basket
3. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Presentation för kommunalråd i Borås Stad
2019-02-12

KFUM Borås
Basket är en ideell
förening som har
bedrivit basketverksamhet i
Borås sedan
1952.
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Förhållningssätt, Idé, vision
Glädje - Vi vill sprida glädje och bygga stämning!
• Glädjen smittar alltid av sig och blir ett kärnvärde som skall planteras i alla åldrar i
föreningen.
Framåtanda - Genom att tänka framåt gör vi det möjligt!
• Vi är progressiva på vår väg mot framtida framgångar - en förutsättning för att skapa
goda basketspelare, hängivna supporters och sunda affärer.
Engagemang – Hjälper oss att utveckla verksamheten långsiktigt!
• Engagemang är en förutsättning för långsiktig etablering i svensk basket och ett
värdeord som förpliktigar.
•

Den idé som driver oss är att Borås Basket ska ge alla som vill möjlighet att delta i
vår verksamhet utifrån sina egna förutsättningar. Vi vill skapa ett livslångt

intresse för basket och engagemang för vår förening.

•

Vår vision är att vara Sveriges attraktivaste basketförening, där vi ger våra
medlemmar och medarbetare möjlighet till både social och sportslig utveckling.

Strategi
•

Vår strategi för att lyckas förverkliga idé och vision är att bedriva en högklassig
basketverksamhet i Borås stads upptagningsområde där vi erbjuder en meningsfull,
fostrande och utvecklande sysselsättning där alla kan delta på sina villkor.

•

Vi vill ha en bredd för alla, liksom en spets för de elitsatsande. Vi vill vara en lärande
organisation som hela tiden jobbar framåt och som gör skillnad för socialt

ansvarstagande, inkludering och jämlikhet.
•

Vårt förhållningssätt till verksamheten och till varandra ska präglas av Borås Baskets kärnvärden – glädje, framåtanda, engagemang. Vi jobbar tillsammans och bryr oss om

varandra.
•

Vi tar många små steg framåt och jobbar långsiktigt
för att skapa en hållbar utveckling av Borås Baskets
verksamhet.

Damverksamhet
•

Vår damverksamhet har f.n. ett representationslag i
division 2 dam och ett utvecklingslag i DU17.

•

Vi har sedan 2015 men specifikt fr.o.m. säsongen
2017/2018 gjort en satsning på damverksamheten för att
skapa förutsättningar för spel i Basketettan Dam fr.o.m.
säsongen 2019/2020.

•

Målet är att fr.o.m. säsongen 2021/2022 ha ett etablerat
lag i Basketettan Dam

•

Vi vill ha en lokal förankring med i grunden spelare från
Sjuhäradsbygden.

Herrverksamhet
•

Vår herrverksamhet har ett representationslag i SBL och ett utvecklingslag i
division 2 herr.

•

Herrlaget debuterade i SBL säsongen 2007/2008.

•

Fr.o.m. säsongen 2011/2012 är laget ett etablerat topp 4-lag i SBL.

•

Under ett flertal säsonger har herrlaget även kvalificerat sig för Europaspel.

•

I vårt representationslag är vi måna om att ha en lokal förankring med spelare
från Sjuhäradsbygden.

Breddverksamhet
•

Basketskolor flickor/pojkar - 5 olika grupper i
olika delar av staden.

•

Ungdomsverksamhet flickor/pojkar - 7 flicklag,
9 pojklag.

•

Seniorverksamhet damer/herrar - division 2.

•

Motionsbasket.

•

Rullstolsbasket.

•

Borås Basket Olympic, där personer med
intellektuell funktionsnedsättning deltar.

Borås Basket rullstol
•

För oss i Borås Basket handlar inkludering i allra högsta
grad om att människor med olika typer av funktionsnedsättningar ska ha möjlighet att vara en del av
basketfamiljen.

•

Hos oss kan rullstolsburna sedan drygt 10 år tillbaka
spela basket. Rullstolsbasket är en tuff och snabb
bollsport där tjejer och killar spelar tillsammans.

•

Ett 15-tal personer lirar rullstolsbasket i vår förening.
Även icke rullstolsburna är välkomna att spela i vårt lag,
vilket är en verklig utmaning och en fin möjlighet att sätta
sig in i en rullstolsburen persons verklighet.

•

Laget deltar i en hel del arrangemang i samarbete med
SISU och profilerar i de sammanhangen Borås Basket
på ett föredömligt sätt.

Borås Basket Olympic
•

I Borås Basket är det en självklarhet att barn, ungdomar och vuxna med
någon form av intellektuell funktionsnedsättning ska kunna spela basket. I
vårt Borås Olympic-lag, som startades i samarbete med FUB säsongen 2014/2015,
kan flickor/damer och pojkar/herrar i blandade åldrar och med intellektuell
funktionsnedsättning spela basket utifrån sina förutsättningar.

•

Under den första säsongen spelade sju personer i olika åldrar i detta lag. Ryktet

spred sig snabbt om dessa fantastiska lirare och f.n. är de ca 20 personer,
åldrarna varierar mellan 10-50 år. Flera av våra ligaspelare är regelbundet med på
Olympics träningar och menar att dessa träningar är de som är allra roligast!

•

Fr.o.m. säsongen 2017/2018 deltar Borås Olympic i division 3 i Basketligan

Special!

•

Vår förhoppning är att arbetet med att besöka skolor också ska kunna
utökas till att omfatta särskolor och daglig verksamhet. Då kan vi nå
ännu fler personer som kan inkluderas i basketfamiljen.

•

Borås OIympic är ett av klubbens viktigaste och gladaste lag - här

finns en enorm spelglädje och man går alltid till och från träningarna med ett
leende!

•

I Borås Basket har vi lirare i ett brett åldersspann – de yngsta är 7 år och den just nu

•

Föreningen har f.n. 375 aktiva i åldrarna 7-19 år, av dessa är 40% tjejer.

•

Vi har f.n. totalt 530 aktiva inklusive seniorer/motionärer.

•

F.n. har vi drygt 700 medlemmar, inklusive passiva stödmedlemmar.

•

Vi har innevarande säsong 60 ledare, varav 20% är kvinnor.

•

I Borås Basket är jämlikhet och inkludering fokusområden.

•

Vi vill erbjuda en meningsfull, fostrande och utvecklande sysselsättning där ALLA
oavsett ålder, kön, funktionsnedsättning, social eller etisk bakgrund, nationalitet
eller sexuell läggning kan delta på sina villkor.

•

Hos oss finns det möjlighet att spela basket i alla åldrar, utifrån vars och
ens förutsättningar.

äldsta är 61 år.

Borås Basket finns ute i staden
•

Vi har i vissa stadsdelar av Borås stad där en stor del av ungdomarna har utländsk
bakgrund periodvis haft någon eller några personer som på heltid besökt och funnits
på skolor och fritidsgårdar och där introducerat basket för ungdomarna. Detta
har gjort att ett antal av dessa flickor och pojkar valt att stanna i vår verksamhet, antingen
som spelare eller som ledare/funktionär, och inkluderats i basketfamiljen.

•

Vi finns sedan mer än tio år tillbaka ute i skolorna med våra ligaspelare, som på
idrottslektioner lirar basket med ungdomarna. Men vi pratar också om antidiskriminering och antimobbing, jämlikhet, utanförskap och antivåld med ungdomarna. Resultatet av detta arbete har skolorna sett mycket positivt på, och för Borås
Basket har det inneburit att vi haft glädjen att få ta emot nya flickor och pojkar av olika
nationaliteter som inkluderats i basketfamiljen.

•

Fr.o.m. säsongen 2016/2017 har Erikslundsskolan basketinriktning och en av våra
ligaspelare planerar och genomför tillsammans med idrottslärarna på skolan basketträning
för ungdomar i åldrarna 13-16 år.

•

Vi har under hösten 2018 startat ett projekt på Hässleholmen tillsammans med
Peter Karlsson, gruppchef för områdespolisen. Genom områdespolisens dagliga
närvaro byggs ett nätverk där boende och familjer lär känna varandra, samverkar och
involveras i basketaktiviteter. I förlängningen engagerar nätverket barn och

ungdomar i stället för att de dras in i kriminella kretsar.

Ge ekonomiska förutsättningar för att spela basket
•

Vår medlemsavgift är endast 150 SEK/person och säsong.

•

Deltagaravgifterna varierar beroende på ålder och om spelaren deltar i seriespel
och baseras till stor del på hyreskostnad för halltider i Borås stad. Om man

önskar kan man dela upp betalningen av sin deltagaravgift utefter de ekonomiska förutsättningar man har. Det är också vanligt att vi kommer fram till separata pragmatiska lösningar för att hjälpa dem som har extra knappa ekonomiska förutsättningar.

•

Vi avsätter varje säsong 5% av eventuellt ekonomiskt överskott till
”ändamålsbestämda medel”, som ska komma hela breddverksamheten till
godo. Inför varje säsong går vi igenom vilka ändamål som bör stöttas så att vi kan vara
tydliga mot ledare, spelare och föräldrar om i vilken omfattning och i vilka sammanhang
föreningen kan stötta lag och spelare ekonomiskt. På detta sätt hoppas vi kunna
inkludera fler aktiva i basketfamiljen.

•

Några av våra viktigaste fokusområden är jämlikhet, inkludering och socialt ansvarstagande. Inte bara för att vi ska uppfylla våra mål och nå vår vision. Utan för att vi är övertygade om att mångfald är viktigt för alla människor och verksamheter och att det

bidrar positivt till den känslomässiga intelligensen (EQ, en persons förmåga att
kunna handskas med egna och andras känslor, ha relationer, motivera sig själv och
vara empatisk). Helt enkelt viktiga delar i en hållbar utveckling.

•

Vi värdesätter att vara med i sammanhang där man lyckas tillsammans och det
tror vi att man gör bäst om de inblandade har olika bakgrund och förutsättningar med sig ”i bagaget”.

Hemsida
www.borasbasket.se
Facebook
Borås Basket för alla
Borås Basket dam
Borås Basket
Borås Basket Olympic
Instagram
kfumborasbasket
borasbasketdam
borasbasket
borasbasketolympic
Twitter
Borås Basketklubb
Borås Basket SBL
BoråsSupport

Borås Basket i sociala medier
•

Hela verksamheten är sedan flera år
tillbaka representerad på sociala medier.

•

Enbart Damernas Facebook-konto har f.n.
över 2000 följare.

•

Vi har en policy för hur vi agerar på ett
seriöst sätt på sociala medier.

•

Vi är en av Sveriges mest aktiva
föreningar på sociala medier och i alla
inlägg goda ambassadörer för Borås Stad.

Bakgrund till förslaget om ombyggnation i Boråshallen
•

Boråshallen utnyttjas flitigt som evenemangsarena och är den enda idrottshall
i Borås stad som kan erbjuda både bredd- och elitidrott med en publikkapacitet
på ca 2 900 besökare. Boråshallen är 61 år i år och är unik i sitt slag och
har följaktligen stora behov av underhålls- och renoveringsinsatser, men
också en potential att ytterligare utvecklas.

•

Borås Basket är sedan lång tid tillbaka en av hyresgästerna i Boråshallen, där
vi hyr tider både för träningar och för matcharrangemang. Under ett flertal år
har Borås Basket tillsammans med Fritids- och Folkhälsoförvaltningen
diskuterat en evenemangsarena och förstudien för en sådan arena
fortlöper, där f.n. lokaliseringen av arenan utvärderas.

•

Oavsett hur diskussionerna om en ny evenemangsarena fortskrider och
utvecklas, så har Boråshallen stora behov av framför allt tillgängliga och
välkomnande publikutrymmen.

•

Borås Basket ser därför att det är av yttersta vikt att ett förslag om
Boråshallens ytterligare utveckling tas fram parallellt med att förstudien av
en ny evenemangsarena i staden fortlöper.

•

För att göra Boråshallen än mer attraktiv och locka mer publik och besökare till
alla olika typer av arrangemang i hallen, ser vi från Borås Baskets sida att
byggnation av en restaurang och pub skulle utgöra en av de viktigaste
nycklarna för en positiv utveckling av Boråshallen.

•

Detta skulle ge all publik möjlighet att träffas för trevlig samvaro och god
mat och dryck både före, under och efter arrangemang.

•

Vi är övertygade om att en restaurang och pub i Boråshallen skulle öka
möjligheterna att locka än mer publik till alla olika typer av arrangemang i
hallen, samtidigt som hallen skulle få en naturlig och trevlig samlingspunkt.

•

En familjär atmosfär i kombination med spännande arrangemang!

•

Borås Basket har grovt skissat på en om- och
tillbyggnad av Boråshallen och vi ser att det finns
goda möjligheter att inrätta en restaurang och
pub på den västra kortsidan av hallen, dvs.
den del av hallens läktare som ännu inte
rustats upp.

•

Det går utmärkt att utnyttja hela kortsidan,
inklusive nuvarande läktare, till
restaurang/pubdel. En utbyggnad för
restaurangkök går att göra i anslutning till
hallens västra kortsida.

•

Goda möjligheter finns avseende potentiella
restauratörer som skulle kunna ha intresse av
verksamhet i Boråshallen. Catering vid enskilda
tillfällen är givetvis också ett alternativ.

•

Borås Basket och våra samarbetspartners är
positiva till att vara drivande och delaktiga både
vad gäller projektering, byggnation och
finansiering av ombyggnationen, vilken sedan
hyrs av Fritids- och Folkhälsoförvaltningen.

•

Lokalförsörjningsförvaltningen har konsulterat
Borås Stads jurister, som inte ser några hinder för
den lösning vi föreslår.

2019-02-13
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00169 1.4.2.1

Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och
folkhälsonämnden januari-december 2018
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner redovisningen av inkomna
synpunkter för januari – december 2018 och översända den till
Kommunstyrelsen.
Ärendet i sin helhet
Under 2018 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen fått in 99 synpunkter via
Borås Stads synpunktshanteringssystem Infracontol.
Antalet inkomna synpunkter har fördubblats jämfört med tidigare år (januaridecember 2017, antal inkomna synpunkter 48 stycken). Orsakerna till det ökade
antalet kan vara flera, men den främsta orsaken är troligtvis 2018 års varma och
långa sommar, vilket ledde till ett högtryck på våra badplatser. En stor del av de
inkomna synpunkterna gällde nedskräpning, överfulla soptunnor samt
skadegörelse på våra kommunala badplatser.
Andra troliga orsaker till att synpunkterna ökar för varje år är att Borås
invånarantal stigit och att kommunen blivit bättre på att informera hur man
anmäler fel och brister.
Andra ofta förekommande synpunkter är likt tidigare år trasig belysning vid
våra motionsspår och leder samt friluftsanläggningar, men även öppettiderna på
våra badhus.
Beslutsunderlag
1. Redovisning av inkomna synpunkter för Fritids- och folkhälsonämnden,
januari – december 2018
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Fritids- och folkhälsonämnden
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Sturegatan 38

Hemsida

boras.se

E-post

Telefon

033-35 70 00 vxl

Sida

Borås Stad
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Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef

Redovisning av inkomna
synpunkter januari-december
2018
Fritids- och folkhälsonämnden
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1 Inledning
Den 1 december 2013 introducerade Borås Stad ett gemensamt synpunktshanteringssystem. Detta för
att kunna erbjuda en väg in för våra medborgare, brukare och kunder.
Varje förvaltning ansvarar för att ta emot, följa upp och svara på synpunkter inom utsatt tid. Statistik
över synpunkterna ska minst två gånger per år redovisas för respektive nämnd. Kommunstyrelsen
kommer årligen att följa upp synpunktsstatistiken utifrån sin uppsiktsplikt.
I denna redovisning till Kommunstyrelsen redovisas antalet inkomna och avslutade synpunkter för
perioden 1 januari till 31 december 2018, samt fördelning över verksamhetsområden och kriterier.
Nämnden redovisar också eventuella åtgärder och förbättringar som synpunkterna resulterat i.
Antalet inkomna synpunkter har fördubblat jämfört med tidigare år (januari-december 2017, antal
inkomna synpunkter 48 stycken). Orsaken till det ökade antalet kan vara flera, men den största
anledningen är 2018 års varma och långa sommar, vilket ledde till ett högtryck på våra badplatser. En
stor del av de inkomna synpunkterna gällde nedskräpning, överfulla soptunnor samt skadegörelse på
våra kommunala badplatser.
En annan anledning till det ökade antalet synpunkter är att förvaltningen satt upp informationsskyltar
om felanmälan vid flera av anläggningarna.

2 Antal inkomna synpunkter januari –
december 2018
Verksamhetsområde

Antal

Vanligaste verksamhetsspecifika synpunkten

Kommunala badplatser

41

Nedskräpning, fulla soptunnor samt skadegörelse

Spår och leder

13

Trasig belysning

Kypegården/Kransmossen

19

Trasig belysning

Badenheten (övergripande,
Stadsparksbadet och Borås
Simarena)

10

Öppettider

Idrottsplatser/idrottshallar

6

Träffpunkt Simonsland

4

Öppen ungdomsverksamhet och
Mötesplatser

2

Övrig förening- och
anläggningsenhet

4

Totalt för förvaltningen

99
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3 Fördelning kommungemensamma kriterier
3.1 Fördelning kommungemensamma kriterier
Beröm 2018

Fråga 2018

Förslag
2018

Klagomål
2018

Totalt 2018

Bemötande

0

0

0

1

1

Fysisk miljö

1

2

6

77

86

Information

0

0

0

7

7

Tjänster

0

0

2

3

5

Verksamhetsmått

Totalt

4 Ständiga förbättringar
5 Avslutade synpunktsärenden
Totalt antal avslutade ärenden

Totalt antal ej avslutade
ärenden

Totalt antal synpunkter som
inkom under perioden januari –
december 2018

98

1

99

6 Synpunktsrutinen
Förvaltningen har under året
följt synpunktsrutinen

Status

Kommentar

Till större delen

Förvaltningen har till större delen följt rutinen.

7 Vidarebefordrade ärenden
Antal vidarebefordrade synpunkter till externa organisationer, föreningar
eller bolag.

0
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Instans

Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00152 3.2.1.25

Miljörapport, årsredovisning 2018 för Fritids- och
folkhälsonämnden
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämndens beslutar att godkänna miljörapport,
årsredovisning 2018 samt översänder den till Miljö- och konsumentnämnden.
Ärendet i sin helhet
Miljömålsarbetet ska styra och samordna kommunens egen verksamhet i en
miljöanpassad riktning. Det ska vara en grund för att i samarbete med
näringsliv, invånare, organisationer och myndigheter nå ett miljömässigt hållbart
Borås.
Miljömålen bygger på fyra prioriterade målområden, hållbara perspektiv, hållbar
samhällsplanering, fossilbränslefritt och energieffektivt Borås samt hållbar
natur. För varje målområde finns etappmål som definierar steg på vägen samt
åtgärder som krävs för att nå målet. Etappmålen skall följas upp av ansvariga
nämnder.
Beslutsunderlag
1. Miljörapport, årsredovisning 2018 för Fritids- och folkhälsonämnden
Beslutet expedieras till
1. Miljö- och konsumentnämnden

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

Miljörapport 2018
Fritids- och folkhälsonämnden

Innehållsförteckning
Inledning........................................................................................................3
Hållbara perspektiv.......................................................................................3
Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög kompetens inom
miljöområdet ................................................................................................................... 3

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås ...............................................4
Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende ...................................................... 4
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Inledning
I denna miljörapport redovisas Fritids- och folkhälsoförvaltningens åtgärdsarbete med Borås Stads
miljömål.
Borås Stad fick nya miljömål för 2018-2021som beslutades av Kommunfullmäktige 2018.
Borås Stad har valt att arbeta med att nå de nationella miljökvalitetsmålen i fyra prioriterade områden.
•
•
•
•

Hållbara perspektiv
Hållbar samhällsplanering
Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Hållbar natur

För varje prioriterat område har ett antal mål och etappmål utarbetats. Målen anger vad vi vill uppnå
och etappmålen definierar steg på vägen för att nå målen.
Kommunens löpande arbete, som Miljö- och konsumentnämndens tillsyn eller miljöövervakning som
styrs av regelverk, finns inte med som mål och etappmål.
För varje etappmål anges åtgärder för att nå målet och hur det kan följas upp. För att nå etappmålen är
det viktigt att ansvariga nämnder och bolag gör en mer detaljerad åtgärdsplan. De åtgärder och
aktiviteter som nämnder och bolag tar fram ska presenteras kommunens digitala verktyg för
målstyrning. Tre gånger per år, vid tertial uppföljning och årsredovisning, ska uppgifterna i verktyget
kontrolleras och uppdateras. När nämnder och bolag behöver avsätta ökade resurser och investeringar
för att nå etappmålen ska detta hanteras i den normala budgetprocessen. Det ska då tydligt framgå i
budgetskrivningen att det avser åtgärder för att nå Borås Stads miljömål. Miljö- och
konsumentnämnden ansvarar för den samordnande rapporteringen av hur arbetet med miljömålen
fortlöper. Miljöbarometern, som nås via Borås Stads webbplats, ska synliggöra arbetet för att nå
miljömålen för allmänheten.

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

Mål 1. Borås Stad har ett strukturerat miljöarbete och hög
kompetens inom miljöområdet
1d) Alla anställda och förtroendevalda inom Borås Stad ska vara
miljöutbildade.
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Indikatorer
Andel anställda som genomgått en
miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

Utfall 2016

Utfall 2017

Utfall 2018

88%

59%

64%

Kommentar Antalet anställda är högre på grund utav att vi har en del säsongsanställda och oklart då om
de fått miljöutbildning eller ej.. kan hända att siffrorna kan komma att revideras. Samt att det fortfarande
kvarstår en del arbete att reda ut efter omorganisationen.
Andel förtroendevalda som genomgått
en miljöutbildning, som inkluderar
utbildning om Borås Stads miljöarbete.

0%

Kommentar Under 2018 gjordes ingen mätning för hur många förtroendevalda som gick Borås Stads
miljöutbildning. Däremot så kommer alla förtroendevalda i Fritids- och folkhälsonämnden att erbjudas gå
utbildningen under 2019.

Fossilbränslefritt och energieffektivt Borås
Beskrivning
Borås Stad minimerar utsläpp av växthusgaser. Förnybara energislag används till transporter,
uppvärmning och el. Genom resurssnålhet, hållbara transportlösningar och inspiration till
miljömedvetna resvanor når vi det hållbara samhället.

Mål 4. Borås Stad arbetar för att bli fossiloberoende
4c) Energianvändningen för lokaler, bostäder och offentlig
utomhusbelysning ska minska med 15 procent från 2016.
Lägesbeskrivning
Beskriv hur arbetet går med effektivisering av den offentliga utomhusbelysningen. Ge även exempel
på åtgärder genomförda under 2018.

Fritids och folkhälsoförvaltningen byter fortlöpande ut belysning vid ex. spår och leder och då ersätts
gammal belysning och armaturer med nya energibesparande alternativ. När vi gör nya projekt så väljs
alltid energieffektiva system och produkter.
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2018-00212 3.4.1.0

Uppdrag om Knalleland som eventområde
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden beslutar godkänna utredningen ”Knallelenad
som eventområde” och översänder utredningen till Kommunstyrelsen med
förslag om att ta fram en gemensam vision för området. Nedanstående uppdrag
bygger på resultatet i utredningen och förutsätter att berörda nämnder
medverkar och att det finns en samordning av insatserna.
•

Utreda möjligheterna till fler aktivitetsområden/lekplatser i området.

•

Utreda parkeringssituationen i området i dialog med
Knallelandsgruppen.

•

Se över skyltning och entréer till området ur ett helhetsperspektiv.

•

Se över GC-vägarna ur ett helhetsperspektiv.

•

Utreda den interna trafiksituationen i området och möjligheten till
bilfria stråk.

•

Studera vägkopplingen från Byggmax över Viskan för att möjliggöra
Ålgårdsbron till GC-väg.

•

Föra en nära dialog med befintliga och kommande fastighetsägare
avseende områdets utveckling.

•

Tillgängliggöra Viskan genom motions- och rekreationsstråk genom
Knalleland och vidare till Almenäs.

•

Utreda möjligheterna till ytterligare isyta.

•

Utreda möjligheterna för ett Idrottens Hus, tillsammans med
föreningslivet och SISU.

•

Utreda möjligheten till omklädningsmöjligheter för allmänheten i
samband med motion i området.

•

Ha en nära dialog med befintliga och kommande aktörer för att hitta
samverkansformer inom föreningslivet på området.

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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Sammanfattning
Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
tillsammans med föreningslivet utreda hur Knalleland kan kompletteras till ett
fullskaligt eventområde och vilka investeringar detta skulle kräva.
Knalleland är ett område som berör flera förvaltningar och externa aktörer,
men ingen har ett sammanhållet ansvar för området. Utredningen har
medverkat till att flera aktörer samlats och tillsammans diskuterat
utvecklingspotentialen i området. Ett av de tydligaste resultatet är behovet av
samordning av insatser i området, så att rätt aktörer involveras och att
utvecklingsarbetet håller ihop. En vision bör tas fram som gemensam målbild
för de berörda aktörerna, och det fortsatta arbetet förutsätter samordning.
Utredningen har involverat föreningslivet i området och berörda förvaltningar i
Borås Stad. Den visar att delar av Knalleland är på god väg att bli ett fullskaligt
eventområde, sett till såväl utbudet av arenor samt de aktiviteter, i form av
träning och tävling som utövas där dagligen. Både breddidrott och elitidrott
verkar på området och det genomförs arrangemang på lokal, nationell och
internationell nivå. Det är en jämn fördelning mellan könen bland utövarna på
området.
Trots befintliga arenor och all verksamhet som utövas på området upplevs det
inte som ett eventområde, främst på grund av områdets struktur och karaktär.
Knalleland förknippas idag med storskalig handel och den massiva biltrafiken
gör att det bitvis är svårt att röra sig till fots och/eller cykel i området.
För att utveckla området till ett eventområde krävs aktiviteter för hela familjen.
Det behövs mer gröna ytor i form av lekplatser, parker samt gröna, tillgängliga
och trygga stråk som binder ihop området och underlättar för människor att
röra sig i området utan bil. Entréerna och skyltningen behöver bli tydligare och
mer tillgänglig så att utövare och besökare lättare kan navigera i området.
Utvecklingsförslagen som presenteras berör främst områdets fysiska struktur,
möjligheter till spontan- och familjeaktiviteter utifrån områdets förutsättningar
och ökad samverkan mellan föreningarna som verkar i området samt behovet
av samordning av kommande utvecklingsarbete.
Ärendet i sin helhet
Kommunstyrelsen har gett Fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att
tillsammans med föreningslivet utreda hur Knalleland kan kompletteras till ett
fullskaligt eventområde och vilka investeringar detta skulle kräva.
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att redogöra för befintliga
behov samt föreslå inriktning av fortsatt arbete för att utveckla Knalleland till
ett fullskaligt eventområde.
Frågor och inriktning av arbetet
•

Vad är ett eventområde?
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•

Definiera området Knalleland (eventområdet).

•

Utgå från behov hos föreningar på området.

•

Identifiera möjliga utvecklingsområden.

Utredningen har genomförts under 2018 av representanter för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Under
utredningen har dialoger med föreningar som verkar i området genomförts,
vilka har bidragit med sin kunskap, erfarenhet och delgett synpunkter och
förbättringsförslag. De förslag som framkommit från såväl tjänstemän som
föreningsaktiva berör i mycket samma saker, den svåra trafiksituationen i
området, avsaknaden av gröna ytor, gång och cykelstråk samt
spontanaktiviteter.
Ett eventområde/arenaområde kännetecknas av ett område där upplevelser,
shopping och bostäder vävs samman. Blandbebyggelsen och utformningen av
aktiviteter bidrar till en ökad rörelse på området under såväl dag- som kvällstid,
av människor i olika åldrar och av olika kön. Ett eventområde/arenaområde ska
gynna både breddidrotten och elitidrotten, vilket innebär att det ska erbjudas
möjligheter till såväl träning som tävling av olika slag.
Det finns idag många möjligheter till utövande av bredd- och elitidrott i
Knalleland. Området erbjuder utomhus- och inomhusaktiviteter i anslutning till
varandra. Utredningen visar att Knalleland är på god väg att bli ett fullskaligt
eventområde, sett till såväl utbudet av arenor samt de aktiviteter, i form av
träning och tävling som utövas där dagligen. Både breddidrott och elitidrott
verkar på området och det genomförs arrangemang på lokal, nationell och
internationell nivå. Det är en jämn fördelning mellan könen bland utövarna på
området.
Trots befintliga arenor och all verksamhet som utövas på området upplevs det
inte som ett eventområde, främst på grund av områdets struktur och karaktär.
Knalleland förknippas idag med storskalig handel och den massiva biltrafiken
gör att det bitvis är svårt att röra sig till fots och/eller cykel i området.
Föreningarna efterfrågar fler aktiviteter som är riktade till familjer och föräldrar
som vistats i området när deras barn är på aktivitet, under vardagar på träningar
eller vid besök i staden för större arrangemang/tävling. För att utveckla
området till ett eventområde krävs aktiviteter för hela familjen. Det behövs mer
gröna ytor i form av lekplatser, parker samt gröna, tillgängliga och trygga stråk
som binder ihop området och underlättar för människor att röra sig i området
utan bil. Entréerna och skyltningen behöver bli tydligare och mer tillgänglig så
att utövare och besökare lättare kan navigera i området.
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Utvecklingsförslagen som presenteras berör främst områdets fysiska struktur,
möjligheter till spontan- och familjeaktiviteter utifrån områdets förutsättningar
och ökad samverkan mellan föreningarna som verkar i området samt behovet
av samordning av kommande utvecklingsarbete.
Knalleland är ett område som berör flera förvaltningar och externa aktörer,
men ingen har ett sammanhållet ansvar för området. Utredningen har
medverkat till att flera aktörer samlats och tillsammans diskuterat
utvecklingspotentialen i området. Ett av de tydligaste resultatet är behovet av
samordning av insatser i området, så att rätt aktörer involveras och att
utvecklingsarbetet håller ihop. En vision bör tas fram som gemensam målbild
för de berörda aktörerna, och det fortsatta arbetet förutsätter samordning.
Beslutsunderlag
1. Utredning – Knalleland som eventområde
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Datum

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2019-02-13

Utredning
Knalleland som eventområde

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Datum

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2019-02-13

Sammanfattning
Kommunfullmäktige gav fritids- och folkhälsonämnden i uppdrag att tillsammans med
föreningslivet utreda hur Knalleland kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde och vilka
investeringar detta skulle kräva.
Knalleland är ett område som berör flera förvaltningar och externa aktörer, men ingen har ett
sammanhållet ansvar för området. Utredningen har medverkat till att flera aktörer samlats och
tillsammans diskuterat utvecklingspotentialen i området. Ett av de tydligaste resultatet är behovet
av samordning av insatser i området, så att rätt aktörer involveras och att utvecklingsarbetet håller
ihop. En vision bör tas fram som gemensam målbild för de berörda aktörerna, och det fortsatta
arbetet förutsätter samordning.
Utredningen har involverat föreningslivet i området och berörda förvaltningar i Borås Stad. Den
visar att delar av Knalleland är på god väg att bli ett fullskaligt eventområde, sett till såväl utbudet
av arenor samt de aktiviteter, i form av träning och tävling som utövas där dagligen. Både
breddidrott och elitidrott verkar på området och det genomförs arrangemang på lokal, nationell
och internationell nivå. Det är en jämn fördelning mellan könen bland utövarna på området.
Trots befintliga arenor och all verksamhet som utövas på området upplevs det inte som ett
eventområde, främst på grund av områdets struktur och karaktär. Knalleland förknippas idag
med storskalig handel och den massiva biltrafiken gör att det bitvis är svårt att röra sig till fots
och/eller cykel i området.
För att utveckla området till ett eventområde krävs aktiviteter för hela familjen. Det behövs mer
gröna ytor i form av lekplatser, parker samt gröna, tillgängliga och trygga stråk som binder ihop
området och underlättar för människor att röra sig i området utan bil.
Entréerna och skyltningen behöver bli tydligare och mer tillgänglig så att utövare och besökare
lättare kan navigera i området.
Utvecklingsförslagen som presenteras berör främst områdets fysiska struktur, möjligheter till
spontan- och familjeaktiviteter utifrån områdets förutsättningar och ökad samverkan mellan
föreningarna som verkar i området samt behovet av samordning av kommande utvecklingsarbete.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Datum

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2019-02-13

Uppdragsbeskrivning
Bakgrund
Kommunfullmäktige gav fritids- och folkhälsonämnden följande uppdrag: ”Knalleland har år
efter år blivit allt mer av en mötesplats kring idrott och evenemang. Under 2016 ska Borås Stad
och föreningslivet utreda hur området kan kompletteras till ett fullskaligt eventområde och vilka
investeringar detta skulle kräva”.
Syfte och frågor
Mot ovanstående bakgrund syftar utredningen till att redogöra för befintliga behov samt föreslå
inriktning av fortsatt arbete för att utveckla Knalleland till ett fullskaligt eventområde.
Frågor och inriktning av arbetet
•
•
•
•

Vad är ett eventområde?
Definiera området Knalleland (eventområdet).
Utgå från behov hos föreningar på området.
Identifiera möjliga utvecklingsområden.

Utredningen har genomförts under 2018 av representanter för Fritids- och
folkhälsoförvaltningen, Stadsledningskansliet, Tekniska förvaltningen,
Lokalförsörjningsförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen.
En projektstudio har genomförts med berörda interna aktörer och synpunkter har inhämtats från
politiker och chefer i staden på en workshop med den strategiska gruppen.
Under utredningen har dialoger med föreningar som verkar i området genomförts, vilka har
bidragit med sin kunskap, erfarenhet och delgett synpunkter och förbättringsförslag.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Datum

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2019-02-13

Eventområde
I flera större städer benämns ofta geografiskt avgränsade områden som erbjuder olika
upplevelser, främst med idrott i fokus, som arenaområden eller ”arenastaden”. Ett
eventområde/arenaområde kännetecknas av ett område där upplevelser, shopping och bostäder
vävs samman. Bostäder och arbetsplatser genererar underlag till samhällsservice och restauranger,
caféer med mera. Blandbebyggelsen och utformningen av aktiviteter bidrar till en ökad rörelse på
området under såväl dag- som kvällstid, av människor i olika åldrar och av olika kön. Ett
eventområde/arenaområde ska gynna både breddidrotten och elitidrotten, vilket innebär att det
ska erbjudas möjligheter till såväl träning som tävling av olika slag.
Växjö och Kristianstad är städer som aktivt arbetar med att forma attraktiva arenaområden. Även
Göteborg tar ett helhetsgrepp för ett centralt avgränsat geografiskt område och planerar att skapa
en arenastad med både nya arenor för evenemang (idrott, nöje och kultur) och bostäder, kontor
och hotell.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige

Sida

RAPPORT

6(14)

Datum

Fritids- och folkhälsoförvaltningen

2019-02-13

Knalleland
Pågående arbete
Knalleland står inför utveckling med förslag om att bygga nya bostäder, förbättrad handel och ny
bussgata. En strategisk plan för Knalleland har varit ute på remiss med överlag positiv respons.
Kostnaden för genomförande, för främst trafiklösningar, var dock väldigt hög vilket medfört att
den Strategiska planen inte har antagits. De pågående arbetena med detaljplaner följer dock
intentionerna i förslaget men med billigare lösningar. Bland annat planeras för en bussgata genom
Knalleland som ska gå parallellt med Skaraborgsvägen. Bostadsprojekt finns i sydöstra delen av
Knallenad samt ut med järnvägen på Herrljungagatan.
Utbyggnadsstrategin 2018-2035 förtydligar översiktsplanen genom att ange var och när
kommunen vill se att staden utvecklas, och därmed var det kommer behövas ett samlat grepp och
särskilda satsningar, i vilken Knalleland ingår som ett utpekat område. På längre sikt planeras ett
bostadsområde på Getängen, vilket kommer integreras med Knalleland. En ny väg över Viskan
mellan Byggmax och Skatehallen föreslogs i den Strategiska planen för Knalleland. Den bedöms
minska biltrafiken som passerar vid ishallen/tennishallen/Borås Arena med mera. Det innebär att
Ålgårdsbron kan omvandlas till Gång- och cykelbro samt att Ålgården ytterligare kan utvecklas
med kultur- och fritidsaktivieter.
I det strategiska trafikarbetet i staden diskuteras en ny vägkoppling mellan Knalleland och östra
delen av staden. En av dessa möjliga anslutningar som kan ge god effekt på trafikmängderna
genom Knalleland och genom centrum är en förbindelse som går precis söder om Simarenan.
Mycket arbete återstår dock för att hitta rätt val av sträckning samt vilka konsekvenser det
innebär. I arbetet med trafikplanen för staden kommer detta att utredas mer.
Verksamheterna i Knallerian förväntas ta ny form och även handeln i Storknallen kommer att
förändras och förbättras. Busstrafiken ska dras om så att Bergslenagatan blir mer av en gågata.
När det tillkommer fler bostäder i området ökar även behov av kommunal service.
Erikslundskolan som ska byggas ut- och byggas om med önskemålet är en skola med plats för ca
800 elever.
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Befintlig verksamhet
Det finns idag många möjligheter till utövande av bredd- och elitidrott i Knalleland. Området
erbjuder utomhus- och inomhusaktiviteter i anslutning till varandra. Det är en jämn fördelning av
tjejer och killar bland utövare i området.
Följande arenor och idrotter finns i området:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lundbypark: parkourbana, skate, cykel och klättring
Lundbyhallarna: gymnastiksal, gym
Ishallen: curling, konståkning, bandy och ishockey
Sjuhäradshallen: parasport, gymnastikhall
Tennishallen: tennisbanor och badmintonbanor
Paddel och tennisbanor utomhus
Ymerhallen : friidrott inomhus
Ryavallen: friidrott utomhus
Borås arena: konstgräs fotboll (läktare för
Borås arena 2: konstgräs fotboll
Borås Sim arena : simning

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Eventområde Knalleland
Kartan nedan anger det område av Knalleland som främst skulle beröras av utvecklingen till ett
eventområde. Ett stråk mellan Djurparken och Borås Simarena via Borås Arena, vidare till
Lundbyhallen och Lundbypark. Stråket innefattat även handelsområdet vid
Storknallen/Knallerian och idrottsområdet väster om Borås arena.
Området behöver ses som en helhet med kopplingar till det urbana stråket mellan stadskärnan,
Knalleland och vidare upp mot Sjöbo, samt till Norrby och ut mot naturreservatet Rya Åsar samt
Rydaområdet.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Behov från föreningarna
Isyta
Borås Hockeyklubb, Borås konståkningsklubb, Konståkarna och Borås Bandy har behov av mer
isyta i staden. Befintliga isytor nyttjas i princip mellan kl 7-23 under veckans alla dagar och
stadens is-föreningar uppger att de inte längre kan bedriva sin ungdomsverksamhet på ett
kvalitativt sätt då det inte finns tillräckligt med träningstider för verksamheten i allmänhet och
ungdomslagen i synnerhet. Allmänhetens åkning har åsidosatts och det finns ingen tillgänglig
isyta att utveckla verksamheten ytterligare, till exempel bedriva verksamhet för personer med
funktionsnedsättningar.
Borås konståkningsklubb (BKK) och Borås Bandy har gått samman och tagit fram ett förslag på
en konstfrusen isyta. I förslaget planeras isarenan att läggas nära simarenan för att samnyttja
energin mellan isarenan och simarenan vilket ger betydligt lägre driftskostnader. Avsikten är att
hockeyn och konståkningen ska få olika hallar att nyttja för att möjliggöra utvecklingen för
respektive idrott samt erbjuda bättre istider till allmänheten och utveckla parasporten på is.
Kommentar: Bodavallen erbjuder sedan vinter 18/19 isyta för allmänhetens åkning samt
tränings- och matchtider för Borås Bandy, men det frigör inte tillräckligt med istider för övriga
föreningar. Förslaget från BKK och Borås Bandy bör revideras och anpassas till
förutsättningarna.
Borås har akut brist på isyta och behovet av isyta har varit eftersatt under relativt lång tid. För att
täcka behovet nu och på längre sikt bedöms det att en ny isarena behövs. Om den kan placeras så
att energin mellan simarenan och en isaarena kan samnyttjas vore det fördelaktigt ur flera
perspektiv. Fritids- och folkhälsonämnden har i uppdrag under 2019 att utreda möjligheterna till
mer isyta.
Borås Simarena 2
Simklubb Elfsborg har lämnat in ett förslag på att bygga ut simarenan. Önskemålet är att utöka
med en 25 m lång tränings- och motionsbassäng med sluttande botten samt en
undervisningsbassäng med höj/sänkbar botten och avsikten är att använda befintliga resurser och
anläggning till så stor del som möjligt. Den nya anläggningen skulle även innehålla utökade
föreningsutrymmen och möteslokaler.
Borås simarena invigdes 2010 och riktlinjen vid planeringen var ca 120 000 besökare per år.
Besökarantalet har stigit och under de senaste åren ligger de på runt 160 000 besök per år.
Kommentar: Ett förslag om tillbyggnad på parkeringen söder om befintlig arena har lämnats in
till Fritids- och folkhälsonämnden. Att bygga ut simarenan söder om befintlig arena är inte
möjligt då det på sikt planeras en infart till Knalleland från den östra delen av staden, för att
avlasta befintliga vägar och förbättra trafiksituationen i området.
SK Elfsborg bör föreslås att studera en utbyggnad norr om den befintliga simarenan.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Borås Event Arena
Borås Basket har tagit fram ett förslag till Borås Event Arena, vilket presenterades för staden
våren 2018. Borås Basket vill bygga eventarenan i anslutning till Boråshallen, vilken skulle
möjliggöra träningshall och eventhall i samma byggnad. Det planeras vara en arena som kan ta
emot upp till 5000 åskådare, men som enkelt kan skärmas av så att det känns fullsatt även vid
2000 åskådare. Eventarenan avser att locka olika typer av evenemang till staden. I avvaktan på
järnvägssträckningen ligger området i den ridå som kan vara aktuellt för stationsläget, vilket inte
möjliggör byggnation av en Eventarena vid Boråshallen innan järnvägssträckning och
stationsläget är klart. I avvaktan vill Borås Basket bygga till kök- och serveringsmöjligheter till
befintlig byggnad, vilket planeras genomföras 2019.
Kommentar: Det är inte möjligt att bygga en eventarena på området vid Boråshallen så länge som
stationsläge samt sträckning för ny höghastighetsbana inte är beslutad. Utredningen har tittat på
alternativ placering och anser att den med fördel placeras i Knallelenad, i anslutning till
simarenan, och inom ramen för eventområdet.
En tillbyggnad av kök- och serveringsmöjligheter i befintlig byggnad anses förbättra Boråshallens
kapacitet och möjlighet att erbjuda bättre arrangemang.
Träningshall dans
Sjuhäradshallen vill bygga ut för en mindre träningsyta för dans, väster om befintlig byggnad.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Dialog med föreningslivet
Dialoger har genomförts med de föreningar som verkar i området, om hur de ser på Knalleland
som eventområde. Vad fungerar bra idag och vilka förbättringsmöjligheter finns? Nedan
presenteras resultatet från dialogen. Representanter från Borås Hockey, Borås konståkningsklubb,
IF Elfsborg och SISU deltog. En enskild dialog har genomförts med Borås Basket.
Aktiviteter
Utöver idrottsaktiviteterna finns idag nästan enbart storskalig handel i området. Föreningarna
efterfrågar fler aktiviteter som är riktade till familjer och föräldrar som vistats i området när deras
barn är på aktivitet, under vardagar på träningar eller vid besök i staden för större
arrangemang/tävling. Förslag som framkom är familjeaktiviteter såsom aktivitetsplats, bowling,
bio, caféer och restauranger med mera.
Rya Åsar och Viskan
Knyt ihop Knalleland med naturreservatet Rya Åsar genom att förbättra stråket från området
mot Rya Åsar och förbättra skyltningen och informationen om Rya Åsar. Möjligheter till
omklädning för allmänheten i Knalleland efterfrågas, då föräldrar eller andra besökare skulle
kunna nyttja naturen för egen motion eller rekreation när barnen är på träning/tävling.
Föreningslivet föreslår även att lyfta fram Viskan betydligt mer och anlägga stråk längs ån från
Knalleland till Almenäs, som kan användas av såväl boende som besökare.
Trafiksituationen
Trafiksituationen i området upplev otrygg. Det känns osäkert att vistas i området med
ungdomslag på grund av biltrafiken. Behov finns av säkra stråk, och delvis bilfria stråk, att röra
sig på i området.
Information, skyltning och entréer
Knalleland har redan ett stort utbud av aktiviteter men på grund av områdets struktur och den
svåra trafiksituationen så är det svårt att få en uppfattning av vad som finns i området och vilka
aktiviteter/arrangemang som pågår.
Entréerna till området bör förtydligas och en central och tillgänglig plats i området efterfrågas,
vilken kan fungera som nav i området där besökare kan få aktuell information om eventområdet,
en kartbild över arenorna och information över vad som är på gång. Detta skulle med fördel ligga
i anslutning till ett ”Idrottens hus”, som är öppet för föreningar och allmänhet och vilket SISU
utgår från.
Samverkan
Föreningarna som verkar i området har olika förutsättningar att finansiera och tillhandahålla olika
”extra funktioner”, till exempel gym och specialistkompetenser. Det finns en ambition bland
verksamma föreningar på området att samverka bättre för att tillgodose dessa behov. Det kan till
exempel innebära att hjälpa varandra med lokaler vid arrangemang, samfinansiera olika tjänster,
Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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planera sina verksamheter så att det inte konkurrerar med varandra med mera. Föreningslivet bör
identifiera samarbetsområdena och driva utvecklingen med stöd av staden.
Idrottens hus
Ett idrottens hus skulle fungera som ett nav i området, i vilket föreningar kan samlas runt ett
gemensamt kansli och även hålla öppet för föreningslivet i området och allmänheten. SISU kan
med fördel utgå härifrån och funktioner som omklädning för allmänheten som vill nyttja området
faciliteter skulle möjliggöras.
Idrottshotell
Idrottshotell efterfrågas som ett mer prisvärt alternativ till ordinarie hotell, såväl för
idrottsutövare i området samt besökare vid olika arrangemang och tävlingar.
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Utvecklingsområden
Baserat på de identifierade behoven hos idrotten, dialogerna med föreningslivet, den
förvaltningsövergripande projektstudion samt workshopen med strategiska gruppen föreslås
följande utvecklingsområden.
Samordning
En vision bör tas fram som gemensam målbild för de berörda aktörerna, och det fortsatta
arbetet förutsätter samordning.
Knalleland är ett område som berör flera förvaltningar och externa aktörer, men ingen har ett
sammanhållet ansvar för området. Utredningen har medverkat till att flera aktörer samlats
och tillsammans diskuterat utvecklingspotentialen i området. Ett av de tydligaste resultatet är
behovet av samordning av insatser i området, så att rätt aktörer involveras och att
utvecklingsarbetet håller ihop.
Trafiksituationen
Minska tillgängligheten för biltrafiken och skapa bilfria stråk i området. Genomfartstrafiken
måste fungera men inom området och runt arenorna behöver trafiksituationen förbättras
avsevärt.
En stor utmaning är parkeringssituationen och förbättringsförslag är att flytta parkeringarna
till utkanten av Knalleland och ersätt stora markparkeringar med parkeringshus. Det skulle
frigöra centralt belägna markytor i området till annan verksamhet, vilket kan vara svårt att
genomföra då behovet av gratisparkeringar hänger i ihop med områdets storskaliga handel.
Gångstråk
Skapa gångstråk för ökad rörelse via fots eller cykel inom området. Gröna stråk som är både
trevliga och säkra att gå och cykla på med bra belysning. Låt stråken kantas av parkmiljöer,
lekplatser mm. Området i helhet bör knytas ihop av gröna stråk mellan simarenan och
ishallen, via Borås arena.
Gröna ytor
Det är mycket asfaltsytor i form av parkeringsplatser i området. För att förändra upplevelsen
och känslan av området behövs fler grönområden med möjlighet till spontanaktiviteter och
parkmiljöer/lekplatser i området, främst i anslutning till arenorna.
Aktiviteter
Fler gröna ytor och lekplatser erbjuder möjlighet till mer spontanaktiviteter;
•
•
•

”Upplevelsepark” utomhus för hela familjen
Större yta för spontanaktiviteter vid Borås arena 2, längs Viskan, som en del i
förbindelsen till Rya Åsar.
Aktiviteter för hela familjen, såväl utomhus som inomhus, till exempel i form av bio
eller bowling.
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Entréer och skyltning
Skapa inbjudande entréer till området. Det ska märkas att man kommer in i området och väl
inne behövs det skyltning så det blir tydligt var de olika arenorna ligger och hur man
navigerar i området.
Tillgänglig information om vad som händer i området och aktuella arrangemang.
Arenor
Från idrottens sida är det främsta behovet mer isyta. För att tillgodose befintliga behov och
möjliggöra utveckling för föreningarna med isverksamhet, samt erbjuda bättre istider till
allmänheten och utveckla parasporten på is behövs mer istider. Området vid Djurparken och
simarenan skulle vara väl lämpad då energin mellan simarenan och isytan kan samutnyttjas.
Utred möjligheterna till ny isyta.
Borås basket vill bygga en eventarena. Utred möjligheterna till placering av en eventarena.
Det finns även behov av mer yta för simträning, vilket bör förläggas i anslutning till befintlig
simarena och framför den befintliga entrén.
Idrottens hus
Centralt i Knalleland kan ett ”Idrottens hus” fungera som nav för verksamma och besökande
i området. Där skulle SISU kunna verka och platsen fungera som en utgångspunkt för
samverkan mellan föreningarna i området.
Viskan och Rya Åsar
Anlägg ett gångstråk längs Viskan hela vägen genom Knalleland och till Almenäs samt bygg
terrass och broar över Viskan där det är lämpligt.
Knyt ihop Rysa Åsar med Knalleland på ett tydligare sätt. På Rya Åsar finns möjlighet till
aktivitet eller rekreation för besökare i området, oavsett om du är där som boende,
idrottsutövare eller förälder/anhörig.

Uppdragsgivare: Kommunfullmäktige
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Fritids- och folkhälsonämnden
Dnr FOFN 2019-00013 3.4.2.0

Yttrande över Borås Stads riktlinjer för
bostadsförsörjning
Fritids- och folkhälsonämndens beslut
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Riktlinjer för bostadsförsörjning med
föreslagna förbättringsområden och skickar till Kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Fritids- och folkhälsonämnden ser positivt på förslaget till riktlinjer för
bostadsförsörjning och vill lyfta några förbättringsområden.
För att staden ska utvecklas i den riktning som är önskvärd, enligt antagna
styrdokument, är det bra att översiktsplanen kompletteras med fördjupade
översiktsplaner och planprogram. Det stärker områdenas planering, skapar
ramar för de som vill bygga och ger möjlighet att i god tid planera för
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service. För att
skapa trygghet och liv mellan husen behöver man tidigt i stadsomvandlingen ta
mark i anspråk för aktivitet, mötesplatser och gröna områden.
Det är bra att serviceorterna pekas ut som uttalade utvecklingsområden. Utifrån
riktlinjerna tycker vi att det behövs en mer uttalad målbild och omfattning om
vad serviceorterna ska innehålla för olika bostadsformer, för att tillgodose de
olika behov som finns.
Olika behov av boende beskrivs på ett tydligt sätt under rubriken ”Bra bostäder
för alla”, men där saknas gruppen med svag socioekonomisk position i
samhället, som inte är hemlösa. För de som är socioekonomiskt svaga behöver
det finns hyresrätter i olika delar av staden för att tillgängliggöra boende för alla.
Likaså bör det finnas varierande boendeformer på de utsatta områdena för att
möjliggöra en bostadskarriär inom området, såväl som till en annan del av
staden.
Vi anser inte att bostadsintegrationen lyfts fram tillräckligt tydligt i riktlinjerna.
På sid 7 står det: ”En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker
förutsättningarna för att människor med olika socioekonomisk bakgrund ska
kunna bo i samma område. Det gynnar mångfald och integration, som i sin tur
stärker social sammanhållning”. Texten uppfattas mer som ett konstaterande
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än en riktlinje för bostadsbyggandet i Borås Stad. Utifrån stadens utmaningar
och det samlade arbetet för integration bör bostadsintegrationen vara mer
uttalad och målinriktad.
Ärendet i sin helhet
Riktlinjerna är indelade i tre delar som riktar sig till olika aktörer. Riktlinjer för
bostadsförsörjning är Borås Stads styrdokument och redovisar vilka verktyg
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen och
avser att stödja arbetet inom kommunens organisation. Handlingsplan för
bostadsbyggande redovisar vilka byggmöjligheter som finns i befintliga
detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Befolkningsoch bostadsanalys ska vara till stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.
Utifrån Översiktsplanens tankegångar och de senaste årens befolkningsökning
behöver det byggas 750 bostäder per år. Kommunstyrelsen och
Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet följer
Översiktsplanen och Utbyggnadsstrategin för Viskan. Kommunstyrelsen ska
möjliggöra flytt av ytkrävande och störande verksamheter och driva på
projektet kring höghastighetsjärnvägen så att stationsläget kan fastslås.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande.
Ett stort ansvar vilar på kommunen beträffande bostäder för grupper med stora
behov såsom LSS, SoL och vård- och omsorgsboende med flera. Olika behov
av boende beskrivs på ett tydligt sätt under rubriken ”Bra bostäder för alla”,
men där saknas gruppen med svag socioekonomisk position i samhället, som
inte är hemlösa. För de som är socioekonomiskt svaga behöver det finns
hyresrätter i olika delar av staden för att tillgängliggöra boende för alla. Likaså
bör det finnas varierande boendeformer på de utsatta områdena för att
möjliggöra en bostadskarriär inom området, såväl som till en annan del av
staden.
Som markägare kan kommunen styra markanvändningen och planlägga för
bostadsproduktion inom lämpliga områden. På lång sikt kommer man i
Gässlösaområdet att möjliggöra för en stadsomvandling. För att skapa trygghet
och liv mellan husen behöver man tidigt i stadsomvandlingen ta mark i anspråk
för aktivitet, mötesplatser och gröna områden.
För att staden ska utvecklas i den riktning som är önskvärd, enligt antagna
styrdokument, är det bra att översiktsplanen kompletteras med fördjupade
översiktsplaner och planprogram. Det stärker områdenas planering, skapar
ramar för de som vill bygga och ger möjlighet att i god tid planera för
kollektivtrafik, gång- och cykelbanor och annan kommunal service.
Hela stadens utveckling gynnas av att blandade boende- och upplåtelseformer.
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Genom att det finns nya och äldre bostäder kan personer med olika
socioekonomisk bakgrund bo i samma område. När det gäller
bostadsintegration står på sidan 12 att ”Det övergripande målet om
bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar av landet utifrån
en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk
utveckling underlättas”. Vi anser inte att bostadsintegrationen lyfts fram
tillräckligt tydligt i riktlinjerna. På sid 7 står det: ”En blandning av
upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att människor
med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning”.
Texten uppfattas mer som ett konstaterande än en riktlinje för
bostadsbyggandet i Borås Stad. Utifrån stadens utmaningar och det samlade
arbetet för integration bör bostadsintegrationen vara mer uttalad och
målinriktad.
Det är bra att serviceorterna pekas ut som uttalade utvecklingsområden.
Serviceorterna bör ses i ett sammanhang där de stärker kringliggande områden.
Utifrån riktlinjerna tycker vi att det behövs en mer uttalad målbild och
omfattning om vad serviceorterna ska innehålla för olika bostadsformer, för att
tillgodose de olika behov som finns.
Beslutsunderlag
1. Riktlinjer för bostadsförsörjning
2. Handlingsplan för bostadsbyggande
3. Befolknings- och bostadsanalys
Beslutet expedieras till
1. Kommunstyrelsen

Håkan Eriksson
Ordförande
Tommy Jingfors
Förvaltningschef
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Kommunstyrelsen
Dnr KS 2018-00811 3.4.2.0

Remiss: Riktlinjer för bostadsförsörjning
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning har tagits fram under 2018 och
sänds nu på remiss. Riktlinjerna kommer senare att ersätta kommunens
bostadsbyggnadsprogram.
Riktlinjerna är indelade i tre olika dokument som riktar sig till olika aktörer:
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning är till stor del Borås Stads egna
dokument och kommer utformas som ett styrdokument. Den redovisar vilka
verktyg som kommunen kan använda sig av för att påverka
bostadsbyggnationen och är främst inriktad till att stödja arbetet inom
kommunens organisation.
Del 2 är handlingsplanen för bostadsbyggande och redovisar vilka
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt
som är i planeringsfasen.
Del 3 är en befolknings- och bostadsanalys. Syftet är att underlaget ska vara till
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på bostadsmarknaden.
Inledningsvis beskrivs nuläget i staden. Den följs av en prognos för bostadsoch befolkningsutveckling som analyseras för att belysa vissa
utvecklingsmönster av intresse för bostadsbyggandet. Det här är kommunens
analys av framtiden, men det är givetvis möjligt att dra andra slutsatser utifrån
de prognoser som läggs fram.
Dokumenten finns tillgängliga på www.boras.se/oversiktsplan, under flikarna:
strategiska planeringsunderlag och vidare till riktlinjer för
bostadsförsörjning. Vem som helst är välkommen att lämna synpunkter på
materialet.
Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-03-01.
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 2018-00811 och remissinstansens namn i ämnesraden
på e-postmeddelandet.

Kommunstyrelsen
Postadress

501 80 Borås

Besöksadress

Kungsgatan 55

Hemsida

boras.se

E-post

boras.stad@boras.se

Telefon

033-35 70 00 vxl
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Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna
kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som
ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen.
Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade
ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda
yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med
nämndens/styrelsens beslut.
Separata protokollsutdrag skall inte sändas.
Karin Graad
Handläggare
033 357057
e-post: karin.graad@boras.se

Remissinstanser (obligatoriska)
1. Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2. Bollebygds kommun
3. Herrljunga kommun
4. Marks kommun
5. Svenljunga kommun
6. Tranemo kommun
7. Ulricehamns kommun
8. Vårgårda kommun
9. Arbetslivsnämnden
10. Individ- och familjeomsorgsnämnden
11. Lokalförsörjningsnämnden
12. Samhällsbyggnadsnämnden
13. Sociala omsorgsnämnden
14. Vård- och omsorgsnämnden
15. AB Bostäder i Borås
16. AB Sandhultsbostäder
17. AB Toarpshus
18. Fristadbostäder AB
19. Viskaforshem AB

Sida

Borås Stad

3(3)

Remissinstanser (frivilliga)
20. Boråsregionen
21. Borås Näringsliv
22. Centrumfastigheter i Borås
23. Fastighetsägarna
24. Sveriges Byggindustrier
25. Fritids- och folkhälsonämnden
26. Förskolenämnden
27. Grundskolenämnden
28. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
29. Kulturnämnden
30. Miljö- och konsumentnämnden
31. Tekniska nämnden
32. Samtliga politiska partier som är representerade i Borås Stads
kommunfullmäktige (utskick till kommunalråd alt. gruppledare)

Strategi
Program
Plan
Policy
• Riktlinjer
Regler
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Borås Stads

Riktlinjer för
bostadsförsörjning

Borås Stads
styrdokument
Aktiverande

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

Normerande

policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav

Fastställt av: Kommunfullmäktige
Datum: xx-xx-xxxx
För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen
Tillhörande dokument revideras av Kommunstyrelsen, handlingsplan
(årligen), befolknings- och bostadsanalys (inför revidering).
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och bolag
Dokumentet gäller till och med: 2023
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Inledning

Vi vill att Borås ska växa. I översiktsplanen planerar vi för att vi blir 30 000 fler boråsare
under de kommande 20 åren. Det innebär att behovet av nya bostäder fortsätter vara
stort. Kommunen strävar efter ett varierat bostadsbyggande.
Nya bostäder ska vara långsiktigt hållbara, ha hög kvalitet och olika upplåtelseformer. Vi
utformar socialt hållbara bostäder över generations- och kulturgränser med en blandad
bebyggelse av gammalt och nytt och med olika upplåtelseformer. Vi verkar för ett ekologiskt
och ekonomiskt byggande med minimerad förbrukning av vatten och energi.
Kommunen kan påverka och styra detta genom exempelvis markanvisning, planläggning,
bygglov samt försäljning och upplåtelse av mark. För ett bra liv, oavsett var i livet vi
befinner oss, är det viktigt att kommunen arbetar aktivt med bostadsfrågor.

Läsanvisning
I visionen Borås 20251 och i Översiktsplanen2 finns kommunala spelregler för bostadsbyggande.
För att rikta materialet till olika användare samt underlätta för kommande revideringar
är materialet indelat i tre dokument - riktlinjer, handlingsplan och analys.
Del 1 – är Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen och redovisar vilka verktyg
som kommunen kan använda sig av för att påverka bostadsbyggnationen. Denna del är
främst inriktad till att stödja arbetet inom den egna organisationen. Kommunfullmäktige
antar riktlinjerna vart fjärde år.
Del 2 – Handlingsplan för bostadsförsörjning. Här redovisas vilka byggmöjligheter
som finns i befintliga detaljplaner samt vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen.
Redovisas årligen i Kommunstyrelsen.
Del 3 – Befolknings- och bostadsanalys. Den ska fungera som ett kunskapsunderlag
för byggaktörer och andra som är verksamma i bebyggelseutvecklingen. Redovisas i
Kommunstyrelsen inför revidering av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning.
Laghänvisning etc.

Alla kommuner ska ha aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning (lag 2000:1383). Syftet är
att skapa förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja
att bostäder planeras och genomförs. Kommunens riktlinjer för bostadsförsörjning ska
minst innehålla följande uppgifter:
1. Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet,
2. Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål, och
3. Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta och nationella regionala mål, planer
och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen
Uppgifterna ska särskilt grundas på en analys av
• demografiska utvecklingen (förändringar av åldersstruktur över tid),
• efterfrågan på bostäder
• bostadsbehovet för särskilda grupper
• marknadsförutsättningar
Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas ar Kommunfullmäktige under varje mandatperiod.
1
2

Antagen av Kommunfullmäktige i oktober 2012
Antagen av Kommunfullmäktige i april 2018
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Förändras förutsättningarna för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer tas fram.
Kommunens riktlinjer ska vara vägledande vid tillämpningen av 2kap 3 § 5 Plan- och
Bygglagen (2010:900)

Kommunens mål för
bostadsbyggandet

Utifrån Översiktsplanens tankegångar som baseras på senaste årens befolkningsökning
höjs kommunens mål för bostadsbyggande till 750 bostäder per år. Kommunen ska
verka för att detta mål är möjligt att genomföra genom att använda kommunens olika
verktyg. Både konjunktursvängningar och förändrade befolkningstal framöver kommer
att påverka möjligheten att nå det uppsatta målet med faktisk byggnation. För att skapa
goda förutsättningar för att nå målet har kommunen satt upp ett antal riktlinjer för
attraktionskraft, tydlighet och vilja.
Under mandatperioden 2019-2022 ska Borås Stad verka för:
Fysisk planering

Kommunen ska verka för ett ändamålsenligt bostadsbyggande som är resurseffektivt ur
markanvändnings- och samhällsekonomiskt perspektiv. Kommunen ska tillsammans
med marknadens aktörer identifiera lämpliga och attraktiva bostadslokaliseringar som
skapar investeringsvilja och goda boendemiljöer.
•
•
•
•
•
•
•

Kommunstyrelsen ska främja bostadsutveckling genom att arbeta strategiskt och
långsiktigt med utpekade stadsutvecklingsområden (t.ex. Gässlösa) och områden
som kan stärka service och hållbart resande (t.ex. serviceorterna).
Kommunstyrelsen och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för att bostadsbyggandet
följer intentionerna i Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu
under remiss, antas 2019).
Kommunstyrelsen ska regelbundet följa upp översiktsplanens effekter på
bostadsbyggandet.
Kommunstyrelsen ska driva på projektet kring höghastighetsjärnväg Göteborg-Borås(Stockholm) så att järnvägssträckning och stationsläge i Borås kan fastställas. Genom
detta möjliggörs bostadsbyggande i områden som idag omfattas av järnvägskorridorer.
Kommunstyrelsen ska frigöra ytor för nya bostäder i centrumnära lägen genom att
möjliggöra flytt av ytkrävande/störande verksamheter till nya verksamhetsområden.
Kommunstyrelsen ska ha en aktiv planering av egen mark för att i högre grad kunna
påverka innehåll, utbyggnadstakt och förverkligande.
Samhällsbyggnadsnämnden ska ha god planberedskap för bostadsbyggande, som
ligger i balans med genomförande. Planprioriteringar ska i största möjligaste mån
följa Översiktsplan för Borås och Utbyggnadsstrategin (just nu under remiss)

Kommunala bostadsbolag

Kommunerna har enligt lag ett uttalat ansvar för bostadsförsörjningen generellt och
ett särskilt ansvar för vissa grupper. Genom kommunens ägardirektiv kan kommunen
påverka bolagen. De kommunala bostadsbolagen är ett viktigt verktyg för att staden ska
uppfylla detta ansvar.
De kommunala bostadsbolagen ska:
• Tillgodose att hyresbostäder finns att tillgå på konkurrenskraftiga villkor och till
god teknisk och arkitektonisk kvalitet, och erbjuda ett brett utbud av bostäder med
4
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•
•
•
•
•

stor valfrihet. beträffande storlek, standard och belägenhet.
Medverka till att det finns bostäder för utsatta och svaga grupper.
Godta att försörjningsstöd och etableringsersättning motsvarar inkomst.
Tillgodose att trygghetsboenden finns att tillgå.
Arbeta så kundorienterat att bolaget uppfattas som ett attraktivt alternativ på
bostadsmarknaden oavsett den bostadssökandes behov och ekonomiska möjligheter.
Stimulera byggande av olika former av bostäder, och medverka till teknisk utveckling
inom fastighetsbranschen.

Bra bostäder till alla

Kommunen ansvarar för att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper.
För vissa grupper har kommunen ett särskilt ansvar, som kräver förvaltningsövergripande
samverkan. Ett utökat samarbete med övriga aktörer kan ytterligare stärka förutsättningarna
för ett gott boende för alla. Arbetslivsnämnden, Individ och familjeomsorgsnämnden,
Sociala omsorgsnämnden, och Vård- och äldrenämnden har ett ansvar över att tillgodose
behovet hos särskilda grupper. Se beskrivning i avsnittet Bra bostäder för alla.
•

•
•
•
•

Ansvariga nämnder för respektive målgrupp har ansvar för att framföra behovet av
LSS, SoL, Vård- och omsorgsboende och motsvarande boendeformer i kommunal
regi till Lokalförsörjningsförvaltningen. Lokalförsörjningsplanen sätter sedan igång
planeringskedjan inom kommunen.
Vård- och äldrenämnden ska driva på och stödja dialogen mellan målgrupp och
exploatörer för att öka antalet trygghetsbostäder i kommunen.
Arbetslivsnämnden ska tillgodose behovet av lägenheter till nyanlända som omfattas
av bostadsanvisningslagen. Individ och familjeomsorgsnämnden ska tillgodose
bostad för barn utan vårdnadshavare som är under 18 år.
Samarbeten och arbetsmetoder både mellan förvaltningar och externa aktörer ska
utvecklas för att tillgodose bostadsbehovet för respektive målgrupp.
Kommunstyrelsen tillsammans med Högskolan i Borås ska verka för att tillgodose
behovet av studentlägenheter och smålägenheter genom exempelvis planprioriteringar
och samverkan med andra aktörer.

Kommunens verktyg

Kommunen har många möjligheter att styra och driva på bostadsmarknaden. Nedanstående
verktyg i den kommunala organisationen är några exempel som kan användas för att
främja bostadsbyggandet.

Markberedskap och exploatering
Det är Kommunstyrelsen som ansvarar för kommunens markberedskap. En god
markberedskap ger ökade möjligheter för kommunen att påverka samhällsbyggandet
såsom exempelvis utbyggnad av nya bostadsområden. Som markägare kan kommunen
styra markanvändningen och planlägga för att möjliggöra för bostadsproduktion inom
lämpliga områden.
Kommunens markinnehav

Kommunens markinnehav ska på kort och lång sikt användas till bland annat bostäder.
Genom att aktivt arbeta med stadens markinnehav tillgodoser kommunen behovet av
mark för olika samhällsbyggnadsbehov. Kommunen bevakar aktivt fastighetsmarknaden
utifrån strategiska markförvärv. Genom köp och försäljning av mark förändras kommunens
markinnehav i takt med utvecklingen och marknadens efterfrågan.
Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning
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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.
Förädling av mark

Kommunens samhällsplanering och markinnehav innebär också att kommunen behöver
hushålla med marken. Planläggning på såväl kommunal som privat mark behöver ske på ett
ändamålsenligt och resurshushållande sätt. Marken ska räcka över lång tid och för många
olika behov. Ett sätt är att förädla och omvandla redan ianspråktagen mark. Kommunen
strävar efter att ett lågt eller ineffektivt nyttjande av marken genom planläggning och
förädling därmed kan nyttjas bättre. I takt med att staden växer kommer ex. tidigare
centralt belägna industriområden, markparkeringar, lågt exploateringsutnyttjande att
omvandlas för ett effektivare markutnyttjande. Ett exempel är området Gässlösa, där
reningsverket avvecklas och möjliggör för en stadsomvandling och förädling, inte minst
för bostadsbyggande. Såväl kommunen som privata fastighetsägare är initiativtagare till
förädling och omvandling för att skapa bostadsexploateringar.
Kommunen kan agera och verka i önskad riktning i rollen som initiativtagare, planläggande
myndighet, i utbyggnad av infrastruktur, göra förberedande markplanering, utbyggnad av
kommunal service och markanvisning för bostäder samt exploatering för villatomtsområden.
Markanvisning av kommunal mark

Riktlinjer för markanvisningar för bostäder finns antagna. Riktlinjerna beskriver
hur Borås Stad arbetar vid fördelning av kommunens mark till olika byggherrar.
Markanvisningsinstrumentet tjänar som ett av de medel som kommunen använder sig
av för att nå de mål och den utveckling av bostadsbyggnation som eftersträvas. Borås
Stad tillämpar tre metoder för markanvisningar: markansvisningstävling, direktanvisning
och dubbel markanvisning. Riktlinjerna beskriver bland annat grundläggande villkor
för markanvisningar, prissättning av marken, information om när de olika metoderna
tillämpas samt vad som ska skickas in för att ansöka om en direktanvisning.
Det är kommunstyrelsen som fattar beslut om att godkänna en markanvisning för
aktuellt projekt. Inför varje beslut om markanvisning upprättas ett markanvisningsavtal
där byggherren förbinder sig att acceptera de villkor som gäller för markanvisningen.
Markanvisningsavtalet innehåller ansvars- och kostnadsfördelning, markpris, överenskommelse
om upplåtelseform samt villkor för exploateringen. För att projekt inte ska bli liggande
så tidsbegränsas alla markanvisningar, normalt till max två år. Om projektet inte är
genomfört inom denna tid kan kommunen, om förseningen inte beror på byggherren,
välja att förlänga markanvisningen.
I juli 2018 har Borås Stad drygt tio beslutade markanvisningar som inrymmer ungefär
1 000 bostäder och samtidigt arbetar kommunen aktivt med upprättandet av ytterligare
cirka 5-10 markanvisningsavtal innehållande drygt 500 bostäder.
Avtal i samband med exploatering

För att reglera marköverlåtelser och genomförande tecknar kommunen genomförandeavtal,
marköverlåtelseavtal alternativt exploateringsavtal, med aktuell byggaktör. Genom dessa
avtal kan kommunen i viss mån använda möjligheten att styra förutsättningarna och
få särskilda villkor uppfyllda av byggaktören. I plan- och bygglagen (PBL) finns dock
begräsningar i vad avtalen kan innehålla.
Småhustomter och tomtkö

Marknaden efterfrågar villatomter för såväl gruppbyggnation av småhus som villatomter
för egen byggnation. Kommunens möjlighet att möta efterfrågan av villaområden för
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gruppbyggnation sker genom markanvisning (se avsnitt ovan). Kommunen exploaterar
mark för villatomter för egnahemsbyggare (privatpersoner). Villatomterna förmedlas via
tomtkön och fördelas efter kötid. Varje år säljs ca 10-15 villatomter till privatpersoner. I
december 2018 finns förnärvarande ca 40 villatomter till salu. De flesta ligger i kommunens
mindre orter utanför stadskärnan. Målet är att ta fram ytterligare områden för villatomter.

Översiktsplan och fördjupade översiktsplaner/
planprogram
Kommunen ska ha en aktuell översiktsplan som ska aktualitetsprövas varje mandatperiod
enligt plan- och bygglagen (PBL). Översiktsplanens ska visa vilken utveckling som kommunen
vill bejaka genom att styra mark- och vattenanvändningen. Kommunstyrelsen har ansvar
för den översiktliga planeringen.
Översiktsplanen för Borås3 utgår ifrån att vi blir 30 000 fler Boråsare under de kommande
20 åren. Bebyggelseutvecklingen fokuserar på att stärka våra större kärnor (Borås, Fristad,
Sandared, Viskafors och Dalsjöfors) för att bland annat säkerställa lokal service. De
fokuserar även på att stärka våra stora kollektivtrafikstråk samt att öka tätheten i den
reda bebyggda miljön. Det innebär att projekt och åtgärder som går i linje med denna
inriktning behöver prioriteras. Översiktsplanen ska vara ett stöd i avvägningen mellan
olika projekt.
Översiktsplaner pekar även ut att antal utvecklingsområden där det kan ske större
samhällsbyggnadsprojekt ex äldre industriområden i centrala lägen. En utbyggnadsordning
för de större omvandlingsområdena tas fram.
Översiktsplanens utvecklingsstrategi för bostadsbyggande och boendemiljöer4

Borås stad ska verka för en bostadsmarknad som är öppen och tillgänglig för olika
gruppers behov, och den ska kunna erbjuda något för alla – barnfamiljen, studenten,
ensamhushållet, pensionären och samboparet. För att tillgodose detta behov och skapa
en långsiktig bostadsförsörjning i Borås behöver bostadsproduktionen gå i takt med
befolkningsutvecklingen och skapa ett varierat utbud av boendeformer i goda lägen.
En blandning av upplåtelseformer i samma område stärker förutsättningarna för att
människor med olika socioekonomisk bakgrund ska kunna bo i samma område. Det
gynnar mångfald och integration, som i sin tur stärker social sammanhållning.
Bostadsutveckling genom förtätning skapar underlag för service, kollektivtrafik och för
att sociala möten kan ske. Fler bostäder av olika slag behövs, framförallt fler lägenheter
och mindre bostäder som gör det möjligt för äldre att flytta inom sin ort. Det är positivt
om bostäder, arbetsplatser och service kan dra nytta av varandra. Genom att utgå från
det befintliga och bygga med hänsyn till omgivningen kan bostadsområden kompletteras
på ett bra sätt.
I den täta staden finns behov av flera funktioner på en begränsad yta, och därmed bör
exempelvis bostadshus inrymma fler än en funktion. Ett yteffektivt markutnyttjande ska
alltid eftersträvas. Därtill behöver vi nya innovativa lösningar som stärker en långsiktigt
hållbar livsmiljö.

Detaljplaner och planberedskap
Kommunen ansvarar för detaljplaneläggning av mark och vattenområden enligt Plan- och
bygglagen (PBL) I detaljplanen styrs bland annat användningssätt, volymer och utseende
vilket ger kommunen möjlighet att påverka planernas innehåll. Upplåtelseformer eller
3
4

Antagen av Kommunfullmäktige 2018-04-12
Översiktsplan för Borås, 2018, sid 39
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reservera bostäder till en viss målgrupp får dock inte styras i själva detaljplanen. Det är
Samhällsbyggnadsnämnden som har myndighetsansvar för detaljplaner.
En god planberedskap utifrån kommunens mål och ambitioner och som möter marknadens
aktörer är viktig. Efterfrågan av detaljplaner överstiger vad som är möjligt att tillgodose
under året. Så har det ofta varit. Men för att kunna hålla tidplaner, förverkliga intentionerna
i översiktsplanen och andra styrande dokument behöver vi göra prioriteringar. Det är
viktigt att detaljplaneproduktionen har en bra balans utifrån byggtakt för att hushålla med
kommunens planeringsresurser samt att inte skapa konkurrens mellan bostadsprojekt.
Ett aktivt plan- och genomförandearbete från alla bidrar till att stärka kommunens
konkurrenskraft.
Prioriteringar av detaljplaner ses över årligen i plan- och bygglovavdelningens Produktionsplan.
En bred arbetsgrupp över förvaltningsgränserna är med i processen för att säkerställa
kommunens egna behov och åtaganden där behoven som tagits upp i Lokalförsörjningsplanen,
lämnade direktanvisningar etc. tas omhand. Detta helhetstänk är viktigt att värna om. I
del 2 (Handlingsplan för bostadsförsörjning) listas de projekt med bostadsinnehåll som
finns med i produktionsplanen.

Bygglov
Bygglovsprocessen är sista steget i kommunens inblandning i byggprocessen. I bygglovet
bedöms byggnaders utseende, tekniska uppbyggnad och brandskyddsåtgärder.
Upplåtelseform eller specialboenden kan inte styras i bygglov. Samhällsbyggnadsnämnden
har myndighetsansvar för bygglovet.

Bra bostäder för alla
Det är viktigt att det tas fram en mångfald av bostäder som riktar sig till alla grupper.
Det finns grupper som särskilt behöver nämnas och där det kommunen som har ett
grundläggande ansvar.
Ungdomar och studenter

Ungdomar som flyttar till eget boende efterfrågar i första hand små, billiga hyreslägenheter.
Nya lägenheter är i allmänhet dyrare än äldre. Vid flyttkedjor som uppstår vid nyproduktion
kommer små hyresrätter med lägre boendekostnader till uthyrning.
Studentlägenheter och smålägenheter upp till 35 m2 har i Plan- och bygglagen fått
lättnader i exempelvis krav för buller, vilket innebär att denna kategori kan identifieras
i samband med prioritering av detaljplaner.
Äldre och personer med funktionsnedsättning

Genom socialtjänstlagen (SoL) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
(LSS) har kommunen ansvar att som vistas i kommunen får det stöd och den hjälp de
behöver. Detta ansvar hanteras av två olika förvaltningar.
Vård- och äldreförvaltningen hanterar tre olika boendeformer för äldre.
Vård- och omsorgsboende5 kallas även särskilt boende och är ett boende för de som
behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger hjälpinsatser som behövs i
vardagen inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och
fysioterapeut, liksom regelbundna läkarbesök. För att flytta till denna boendeform
krävs utredning och bistånd enligt socialtjänstlagen. Vård- och omsorgsboenden med
speciell inriktning kan utformas utifrån behov.
Trygghetsbostäder är till för seniorer som ännu inte är i behov av vård- och omsorgsboende
men som önska mer trygghet och social närvaro än vad som de kan få i sitt nuvarande
5

8

Benämndes tidigare Äldreboende, enligt Äldreboendedelegationen
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hem. Termen trygghetsbostäder kom 2008 och är en relativt ny boendeform. Utbudet
är därför fortfarande begränsat. Kriteriet för att få tillgång till en trygghetsbostad är att
vara 70 år eller äldre. Personer över 85 år har förtur. Dessutom går att ansöka om förtur
i bostadskön till en trygghetsbostad vilket hanteras om vård- och äldreförvaltningen.
Till skillnad från ett vård- och omsorgsboende ingår varken mat, service, omvårdnad eller
hemsjukvård. Finns behov av hjälp söker den enskilde personen hemtjänst/hemsjukvård.
Däremot är det krav på att bostäderna ska vara funktionellt utformade, att boendet ska
ge möjlighet till aktivitet och social gemenskap samt ha utrymmen för gemensamma
måltider. Det ska också finnas en aktivitetssamordnare som dagligen ska stödja de boende
under vissa tider. Det krävs inget beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen för att flytta
till en trygghetsbostad. Trygghetsbostäder finns i det ordinarie bostadsbeståndet och
söks direkt hos fastighetsägaren.
Seniorbostäder är ett funktionellt och bekvämt boende med möjlighet till gemenskap.
Det är helt vanliga bostäder, ofta med bra läge med närhet till kommunikationer. Tanken
är att det ska vara ett enkelt och bekvämt alternativ för den aktiva och friska senioren
och samtidigt ett boende för att kunna åldras i Seniorbostäder finns i det ordinarie
bostadsbeståndet och söks hos fastighetsägare. För att flytta in i en seniorbostad behövs
inget bistånd enligt socialtjänstlagen. Fastighetsägaren beslutar om åldersnivån och vem
som får flytta in.
Sociala omsorgsförvaltningen hanterar två olika boendeformer.
LSS är en förkortning som betyder Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.
Syftet med lagen är att förbättra förutsättningarna för att personer med vissa
funktionsnedsättningar ska kunna leva självständiga liv och samtidigt få det stöd de
behöver. En hjälpinsats som ryms inom LSS är att erbjuda bostäder med särskild service
eller annan särskild anpassning. Det finns många hjälpinstanser inom LSS-lagen, och
boende är en av dem. Det kan variera hur mycket stöd och personal som finns på plats i
ett LSS-boende. För att flytta till denna boendeform krävs att personen beviljats insatsen
bostad med särskild service får erbjudande om det boende som motsvarar hens behov,
och där det finns lediga lägenheter.
Psykiatriboende är ett gruppboende där alla ha en mindre bostad samt gemensamma
rum som delas med de andra som bor i bostaden. På vissa av boendena finns personal
tillgängliga dygnet runt, i andra bostäder endast delar av dygnet. Service, omvårdnad
och stöd ges utifrån dina individuella behov och önskemål. För att ha rätt till bostad
med särskild service enligt socialtjänstlagen behövs ett omfattande omsorgsbehov. Stödet
beviljas enbart om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt.
Personer med svag ställning på bostadsmarknaden

I Borås stads styrdokumentet Program mot hemlöshet6 finns specifika mål och strategier
och åtgärder för att hindra att hemlöshet uppstår. Individ- och familjeomsorgsnämnden
har det primära ansvaret för arbetet mot hemlöshet i Borås Stad men fler förvaltningar
och bolag har en viktig roll i detta arbete.
Programmet i korthet är uppdelad i fyra målområden:
• Alla ska vara garanterade tak över huvudet och erbjudas insatser efter behov
• Minska antalet intagna eller inskrivna på exempelvis kriminalvårdsanstalt eller
behandlingshem som inte har ordnad bostad inför utskrivning
• Underlätta inträde på den ordinarie bostadsmarknaden för dem som är i boendetrappor,
träningslägenheter eller likande boenden.
• Antalet vräkningar ska minska. Inga barn ska vräkas.

6

Program mot hemlöshet är fastställt av Kommunfullmäktige 22 augusti 2013, reviderat 17 augusti 2017.
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Arbetslivsförvaltningen ansvarar för flera typer av boende.
Sociala boenden består av ett andrahandskontrakt utifrån en biståndsprövning. I denna
kategori finns flera olika grupper som har möjlighet till ett boende. Här finns hemlösa med social
problematik, de över 65 år som har behov av insatser från Vård- och äldreförvaltningen samt
riskerar att bli utan bostad, funktionshindrade/psykiskt sjuka som har behov av kommunala
insatser samt riskerar att vara utan bostad, ungdomar med social problematik (innefattar de
som varit kända för insatser och utredningar under längre tid t.ex. ungdomsboendet)och
som inte på egen hand har möjlighet att ordna en lägenhet samt barnfamiljer med social
problematik (innefattar även de som tidigare har haft sociala problem och eller insatser)
Skyddade boenden består av egna kontrakt men i vissa fall kan det vara ett andrahandskontrakt för personer som är utsatt för relationsvåld. För denna målgrupp görs
bedömning och utredning inom ALF, bedömd risk att utsättas för våld i hemmet.
Jourboende är bostäder för akuta boendelösningar. Arbetslivsförvaltningen hyr bostaden
och upplåter den utifrån en biståndsprövning under kortare period.
Nyanlända och ensamkommande

Anvisade boenden hanteras av arbetslivsförvaltningen och består av egna kontrakt
och riktar sig till tre olika grupper. Dessa är nyanlända med uppehållstillstånd där
kommunen har krav enligt bostadsanvisningslagen att erbjuda bostäder enligt ett kvot
system, nyanlända barnfamiljer utan social problematik med uppehållstillstånd så kallade
anknytningsärenden samt ensamkommande barn över 18 år som har bott på HVB eller
stödboende som fått uppehållstillstånd.
Individ och familjeomsorgsförvaltningen hanterar boenden för barn utan vårdnadshavare
som är under 18 år.
Det kan även bli ett ytterligare åtagande för kommunen enligt förslaget i mottagande
utredningen att kommunen kommer att få ansvaret för bonde för vuxna under tiden
asylfrågan görs. Detta ansvar ligger i dag på migrationsverket.

Allmännyttiga bostadsbolag
En kontinuerlig nyproduktion av hyresrätter är angeläget för att möta efterfrågan.
Kommunen själva bygger enbart bostäder som är särskilt boende för äldre och bostäder
med särskild service för personer med funktionsnedsättning.
Våra fem kommunala bostadsbolag har en viktig roll i bostadsbyggandet tillsammans
med de privata aktörerna på bostadsmarknaden. Kommunens kan genom sitt ägardirektiv
och politisk styrning till bolagen påverka produktion och förvaltning på den lokala
bostadsmarknaden. Genom tätt samarbete med bostadsbolagen kan kommunen påverka
boende för grupper som kommunen har särskilt ansvar för.
De kommunala bolagen har tillsammans ca 15% av det totala bostadsbeståndet i kommunen.
AB Bostäder i Borås

AB Bostäder äger och förvaltar drygt 6500 bostäder i stora delar av staden. AB Bostäder
i Brämhult, Byttorp, Centrum, Druvefors, Hulta, Hässleholmen, Norrby, Göta, Hestra,
Norrmalm, Sjöbo, Trandared, Tullen och Östermalm.
Inom AB Bostäders bestånd erbjuds Trygghetsbostäder och Seniorbostäder i Centrum,
Norrmalm, Norrby, Byttorp, Sjöbo och Hässleholmen. Det finns även 259 studentbostäder i
nära anslutning till Högskolan och ytterligare studentbostäder/studentrum på Hässleholmen
i traditionella lägenheter.

10
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Nybyggnation av lägenheter pågår på Hässleholmen och Hulta och ytterligare projekt
är i planeringsfas.(Se Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande)
Sandhultsbostäder

Sandhultsbostäder har sammanlagt 235 lägenheter på tre orter. I Sandared finns 155
lägenheter (varav 68 st i vård- och omsorgsboende). I Sandhult finns 44 lägenheter (varav
27 st i vård- och omsorgsboende) I Sjömarken finns 36 lägenheter som kommer att utökas
med ytterligare 60 st nya lägenheter under 2019.
Viskaforshem

I Viskafors har Viskaforshem 277 st lägenheter (varav 24 st seniorbostäder och 8 st
trygghetsbostäder) samt 18 villor i Viskafors. I Rydboholm finns 197 st lägenheter samt i
Svaneholm 27st lägenheter.
Fristadsbostäder

Fristadsbostäder har 610 lägenheter i sitt bestånd. 543 centralt belägna i Fristad och 67
i Borgstena.
Toarpshus

Toarpshus har sammanlagt 402 lägenheter på sex orter. 296 av dessa är belägna i centralorten
Dalsjöfors. Övriga bostadsorter är Målsryd, Rångedala, Äspered, Dannike och Gånghester.
Nybyggnation pågår av 50 st lägenheter i Dalsjöfors.

Information
Hyresbostäder och studentbostäder

Det finns ingen gemensam bostadsförmedling i kommunen. De fem kommunala bostadsbolagen
har egna bostadsköer.
Kommunen har en bostadsportal där det finns en lista över fastighetsbolag med
kontaktuppgifter samt. Här finns också en gemensam bostadsportal för Studentlägenheter.

Hyresgarantier
Arbetslivsnämnden har möjlighet att gå in och teckna ett hyreskontrakt och sedan med
fastighetsägarens godkännande hyra ut det i andra hand, så kallat socialt kontrakt. Sedan
hösten 2017 har Arbetslivsnämnden även möjlighet att för en begränsad målgrupp teckna
en borgensförbindelse med privata fastighetsägare. Denna förbindelse ska sedan omprövas
varje år.

Nationellt och regionalt
perspektiv på bostadsförsörjningen

Det finns en rad olika mål som berör bostadsförsörjning. Detta gäller på så väl nationell
som regional nivå. Målen är av olika karaktär och tydlighet och det kan vara svårt att
göra avvägningar för vilka av målen som har tydligast bäring mot fysisk planering och
bostadsförsörjning samt stämmer överens med kommunens förutsättningar. Nedan
presenteras ett urval av nationella och regionala mål, planer och program.

Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning
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Nationellt
Mål för boende och byggande

Regeringens målsättning är att det fram till 2020 ska byggas 250 000 nya bostäder i
Sverige.
Det övergripande målet om bostadsbyggandet är att ge alla människor bostäder i alla delar
av landet utifrån en social aspekt och en god livsmiljö där långsiktigt god hushållning med
naturresurser och energi främjas samt där bostadsbyggande och ekonomisk utveckling
underlättas.
Sverigeförhandlingen

Sverigeförhandlingen hade regeringens uppdrag att bland annat möjliggöra ett snabbt
genomförande av en ny höghastighetsjärnväg från Stockholm till Göteborg och från Stockholm
till Malmö och att ta fram förslag till principer för finansiering, en utbyggnadsstrategi
samt hitta lösningar för spår och stationer där tågen ska in i städerna. Totalt skulle
infrastruktursatsningar runt om i Sverige möjliggöra byggandet av cirka 100 000 nya
bostäder fram till år 2035.
Sverigeförhandlingen drev en förhandling om medfinansiering där kommuner, regioner
och näringsliv kunde vara med och påverka. Fokus låg på hur det skapas mest nyttor för de
olika infrastrukturprojekt som ingår i förhandlingen, som till exempel ökat bostadsbyggande
och en bättre arbetsmarknad.
Borås Stad och Sverigeförhandlingen har skrivit ett avtal att det ska byggas 12 500 bostäder
i kommunen. Åtagandet är en del i den överenskommelse kring höghastighetsjärnväg
som planering i Sverige. Den nya stambanan mellan Göteborg och Stockholm ska ha
ett centralt eller centrumnära stationsläge i Borås.
Sverigeförhandlingen var en kommitté under Näringsdepartementet och startade 2014
under namnet Sverigebygget. Sverigeförhandlingens uppdrag avslutades 31 december
2017 i och med deras slutrapport.
Övrigt

Mål finns även för exempelvis folkhälsa, jämställdhet, funktionsnedsättning och integration
som är viktiga att ha med sig i den fysiska planeringen i kommunen.

Regionalt och mellankommunalt
Miljömål

De 16 miljömålen ligger till grund för den svenska miljöpolitiken. Länsstyrelsen Västra
Götaland har utifrån dem tagit fram regionala tilläggsmål. Inom miljömålet God bebyggd
miljö har de exempelvis nio tilläggsmål inom hållbara färdmedel, ekosystem tjänster i den
fysiska planeringen bevarande av kulturhistoriska värden och minskad energianvändning
i bostäder och lokaler.
Vision Västra Götaland - Det goda livet

Vision Västra Götaland – det goda livet antogs 2005 av regionfullmäktige. En av de
grundläggande principerna för visionen är att verka för ett gemensamt Västra Götaland
där de fyra regiondelarna ska samspela och stärka varandra kring frågor som rör näringsliv,
kollektivtrafik och välfärd.

Bostadsmarknaden i länet
Antalet invånare i länet fortsätter att öka men under 2017 i lägre takt än de senaste åren.
Takten i befolkningsökningen antas också minska ytterligare framöver. Bostadsbyggandet
12

Borås Stad | riktlinjer för bostadsförsörjning

ökade totalt i länet och i många kommuner under 2017 och det finns förväntningar om
kraftigt ökat bostadsbyggande under 2018 och 2019. Osäkerheten om den framtida
efterfrågan och priserna på bostäder innebär att det finns risk för att bostadsbyggandet
minskar framöver. Trots ökat bostadsbyggande är det underskott på bostäder i nästan
hela länet. En fortsatt tuff bostadsmarknad påverkar mångas möjligheter att tillgodose
sina behov av ett bra boende.
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Handlingsplan för bostadsbyggande
- en lägesredovisning av pågående bostadsprojekt 2019-2023

Del 2 Handlingsplan för bostadsbyggande är en del av
Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning
Redovisad i KS XXXX-XX-XX

Handlingsplan för
bostadsbyggande
Inledning

Handlingsplanen för bostadsbyggande 2019-2023 är
en del av Borås Stads riktlinjer för bostadsbyggande.
Handlingsplanen uppdateras årligen av Kommunstyrelsen och redovisar kända projekt för bostadsbyggnation.
I Kommunfullmäktiges indikatorer finns målvärden
för detaljplaneframställning. Där finns mål för 600
bostäder per år vara 100 av dessa ska ligga inom
stadskärnan.
Borås Stad verkar för att bostadsbyggandet ska öka
markant utifrån nuvarande byggnation. I Borås Stads
förslag till Översiktsplan utgår den ifrån att 15 000
nya bostäder tillkommer under en 20-årsperiod vilket
motsvarar ca 750 nya bostäder per år.

Uppföljning av påbörjad bostadsbyggnation 2015-2018
En sammanställning av antalet bostäder i givna
startbesked för respektive år redovisas nedan för
att få en bild av bostadsbyggnationen har varit i
kommunen under den senaste fyraårsperioden. För
2018 baseras siffrorna på startbesked under perioden
1 januari – 31 oktober.

I kategorin flerbostadshus ingår även radhus.
Fritidshus redovisas inom kategorin enbostadshus.
Inom ombyggnad redovisas nettotillskott av
bostadslägenheter där även påbyggnadsprojekt räknas
in.

Enligt Plan- och bygglovavdelningens verksamhetsplan
bedöms detaljplaneproduktionen för 2019 ge ett
tillskott på ytterligare 1100 byggrätter för bostäder
under året.
Flerbostadshus
Enbostadshus
Ombyggnad
Summa:

2015
197
97
55
349

2016
296
110
74
480

2017
319
95
104
518

jan-okt
2018
275
89
83
447

Källa: Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad
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Förklaring till tabeller

Nedanstående tabeller i handlingsplanen redovisar
bedömd bostadsbyggnation och inte den faktiska
byggnationen som kommer att ske. Däremot är det
svårt att förutse vilka av objekten som kommer att
starta under 2018-2022. Objekten är grupperade i tre
olika tabeller utifrån hur långt planeringsprocessen har
kommit.
I spalterna lägst till vänster finns uppgifter om var
i kommunen, samt vilken fastighet och adress som
objektet finns. Därefter följer vem som planerar att
bygga (byggherre). När Borås Stad står som byggherre
är kommunen markägare.
Sedan följer vilket år som är förväntad byggstart
och eventuellt utbyggnadstakt om bostäderna är
fördelade på flera år. Efter det följer en redovisning
av hustyp och vilken upplåtelseform som är planerad.
Bland flerbostadshus är hyresrätter och bostadsrätter
övervägande. Bland villor och småhus är det vanligast
med äganderätt där den enskilde själv äger huset.
I vissa fall finns uppgifter om specialbostäder.
Det innebär att det är tänkta som exempelvis
studentbostäder, LSS/SoL-boenden eller vård- och
omsorgsboende.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara
detaljplaner

Tabellen innehåller en lista med laga kraft-vunna
detaljplaner som är klara för att behandla bygglov på.
Dessutom är listan kompletterad med kända projekt
som kan påbörjas på äldre detaljplaner som inte blev
genomförda i nära anslutning till detaljplaneläggningen.
Här återfinns bland annat småhustomter som ligger ute
till försäljning via Borås Stads hemsida. Kommunen
har således gjort de förberedande stegen fram till
utbyggnad av projektet.
I de planerade projekten går det att söka bygglov
för över 1700 bostäder idag. I de projekten som är
väldigt stora är det troligt att utbyggnaden pågår under
ett antal år vilket i flera fall förutspåtts i tabellen.
Dessutom kan ytterligare projekt komma till utav de
detaljplaner som antas och får laga kraft under fösta
halvan av 2019.
Utöver angivna objekt beviljas bygglov för ca 50
bostäder per år utanför detaljplan (spridd bebyggelse),
företrädesvis villor på landsbygden.
Antalet bostäder som byggstartar under 2019 enligt
tabellen överträffar målet för bostadsbyggandet, men
sannolikt går inte alla projekt igång då byggherrevilja
och/eller efterfrågan inte är tillräckligt stor. De
projekt som inte är byggstartade ingår i den så kallade
planberedskapen. Det är viktigt att planberedskapen
hålls på en rimlig nivå för att inte projekt ska
konkurrera ut varandra.

Tabell 2: Bostadsprojekt i
pågående prioriterade
detaljplaneuppdrag

Tabellen innehåller en lista på alla projekt där det pågår
aktivt detaljplanearbete. Tidplanen är styrd utifrån
Samhällsbyggnadsförvaltningens Verksamhetsplan
för detaljplanering där planerad tidpunkt för
antagande finns angiven. Listan innehåller även
antagna detaljplaner där överklagandeprocess pågår.
Detaljplaneprocessen kan innebära att tidplaner och
antal bostäder behöver justeras. Tabellen utgår ifrån
att byggstarten sker i nära tid efter att detaljplanen har
antagits.
I denna lista finns det sammanlagt över 4400
bostäder som planeras antas under 2019-2021. Några
av projekten är ännu inte preciserade i antal då
lokalisering och omfattning inte är klar. Ytterligare
uppdrag kommer att läggas till i samband med att
verksamhetsplanen för detaljplanering förnyas i
december varje år.

Tabell 3: Bostadsprojekt i
väntelista + nya oprioriterade
uppdrag

Tabellen visar en lista på övriga projekt för bostäder
som har fått detaljplanuppdrag men som inte
prioriterats i produktionsplanen. Den innehåller
även inkommande projekt som fortfarande inte har
fått detaljplanuppdrag. Några av dem redovisar ett
preliminärt antal bostäder inom projektet utifrån det
som angivits i ansökan men som kan justeras när och
om detaljplaneuppdraget aktualiseras. Samtliga i denna
kategori saknar angiven tid för möjlig byggstart.
Tabellen avslutas med en sammanställning av det
totala antalet i de tre tabellerna. flertalet av de tänkta
omvandlingsområdena saknas i denna lista.

Mer information om Verksamhetsplanen samt
pågående detaljplaneuppdrag finns på borås.se under
fliken Trafik och samhällsplanering. Informationen
uppdateras kontinuerligt under året. Sökning kan också
göras via kartfunktionen.
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Tabell 1: Bostadsprojekt i klara detaljplaner
Tabell 1 - Projekt inom klara detaljplaner
ÖP Stadsdel/Ort
zon
Aplared
Bergdalen
Bergdalen
Bergsäter
Bergsäter
Borgstena
Bredared
Brämhult
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
o Centrum
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Dalsjöfors
Fristad
Fristad
Fristad
Fristad
Gingri
Hestra
Hulta
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Hässleholmen
Kinnarumma
Målsryd
Norrmalm
Parkstaden
Parkstaden
Regementet I
Rydboholm
Rångedala
Sjöbo
Sjömarken
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Sparsör
Svensgärde
Sörmarken
Viared
Viskafors
Viskafors
Viskafors
Äspered
Äspered
Äspered

Fastighet

Kiden
Kiden
Bergsäter 1:1
Hästhoven

Asplyckan
Eko
Pallas (höghuset)
Remus
Simonsland
Vulkanus
Kråkhult 1:2
Kerstinsgärde 1:85
Tumarp 1:25
Hagvägen
Sik 1:163
Fristads Prästgård 1:100
Buxbomen
Fristad Prästgård
kv 7, Pianogatan
Hultalund
Massan/Tyngden
Tvåkanten/Femkanten
Hässlehus 3 (punkthusen)
Hässlehus 9

Grindvalen 6
Eken 15‐16
Björken 9
Osdal 3:4

Sandsoppen
Räveskalla 1:25
Backabo 2:158

Kyllared 1:90
Klippingen
Viared 10:126
Rydboholm 1:467
Rydboholm 1:342
Rydboholm 1:351 m.fl
Äspered 2:87

Information

Morgonvägen
Bergdalsg.(Bergdalsterrassen)
Bergdalsg. (Bergdalsvyn)
Backadalen
Wäst‐byggs kontor
Kronängsvägen
Ingelstorpsvägen
Bävergränd
Kungsleden/Åsbogatan
Torggatan
Åhlenshuset
Sagahuset
Påbyggnad Navet
Österlånggatan
Uppegårdsgatan
Dalhem
Fågelbärs‐ och Blåhallonvägen
Fjällbovägen
Pionvägen/Floxvägen
Hedagården
ICA City
Åsboplan Prästskogen
Asklanda
Gingri
Hestra Parkstad
Hultaliden
Metergatan
Jällbygatan
Våglängdsgatan
Våglängdsgatan
Riddarebolsvägen
Skogsvägen
Engelbrektsgatan
fd handelsträdgården
Västergatan
Regementet
Rydbovägen
Fyrklövergatan
Ekängsgatan
Göteborgsvägen
Backhagsvägen
Hovalida Södra
Annerovägen 35
Björnbärsbärsvägen 1,3,5
Kilsvägen 24
Färgargatan
Sörmarksg
Österbyn , Viareds Sommarstad
Pumpkällehagen 2
Pumpkällevägen 7
Viskafors centrum(påbyggnad)
Finas väg 1
Bokärrsvägen 5,7,9
Lars Johans väg 5

Byggherre

Bost tot

Borås Stad
Järngrinden
Cernera
Cernera
Järngrinden
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Järngrinden/Mjöbäcks
Vätternäs
Cernera o Järngrinden
Privat
Kanico
Hanssongruppen
Borås Stad/Toarpshus
Borås Stad
HusArvid
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
AB Bostäder
AB Bostäder
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
PEAB
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Sandhultsbostäder
Borås Stad
Borås Stad/Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Viskaforshem
Viskaforshem
Viskaforshem
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Totalt:
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Spridd bebyggelse

Förväntad
2019

2020

4
100
43
75
70
3
1
1
20
90
130
5
40
25
63
24
4
24
1
25
20
60
10
12
9
20
6
12
120
120
3
4
11
12
1
400
2
6
6
40
6
8
1
3
1
6
16
1
25
20
25
1
2
1

1
64
43
75
70
1
1
1
20
90
130
5
40
25
38
24

1
36

1738

1167

247

ca 50/år

50

50

1

25

24
1
25
60
5
2
20
2
12
80
1
1
11
12
1
150
1
1
6
40
6
5
1
1
1
8
1
15
20
25
1

5
2
9
2
40
1
1

100
1
2

3
1
6

10

1

KG20181220
byggstart

Hustyp

2021

2022

1

1

2023 Flerbost.

Enbostad

100
43
75
70

1

Upplåtelseform

20

ombyggnad Hyresrätt

4

40
3
1
1

130

25
37
24
24
25

20

2

60
3

3
20

2

40
1
1

40

40

1

100

50

1

2

12
120
120

11
12
400

40
6

1
6

8

20

1

1
98

43

50

50

50

90

90

5
40

5
40
25
37
24

62
4

Bost rätt

Äganderätt

100
43
35
70

20

Särsk bo

Övrig info

Stud bost

4

småhustomter

3
1
1

småhustomter
småhustomter
småhustomter

130
40
62
4

24

1

småhustomter

20
10
12
9

25
20
60

20

6
120
120

3
4

11
12

1

150

2
6
6

40
6

8
1
3
1

6

16
1
25

1
2
1

179

Kop hyresr

Specialbostäder

25

25
20
25

250

10
12
9
6
12

småhustomter

3
4

småhustomter
småhustomter

1

framtida tävling
småhustomter

2
6
6

8
1
3
1
16
1

1
2
1

60

30
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
småhustomter
småhustomter

6
småhustomter
köpeavtal klart

småhustomter
småhustomter
småhustomter
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Tabell 2: Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
Tabell 2 - Bostadsprojekt i pågående prioriterade detaljplaneuppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Bost tot

o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alideberg
Bergdalen
Bergslena
Bergslena
Bergsäter
Bosnäs
Brämhult
Byttorp
Byttorp
Byttorp
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Hestra
Hulta
Kristineberg
Nordskogen
Norrby
Norrmalm
Norrmalm
Regementet II
Salängen
Sandared
Sandared
Sjöbo
Sjöbo
Sjömarken
Sparsör
Sparsör
Sörmarken

Tosseryd
Trandared
Tullen
Viskafors
Östermalm

Glesvingen 17
Norrmalm 1:1
Flugan 9
Guldbaggen
Åkermyntan 5
Bosnäs 3:1 m.fl
Brämhult 2:32 mfl
Byttorp 3:1
Byttorpshörn
Byttorpstå
Hugin 1 mfl
Morfeus
Simonsland
Simonsland
Ulysses/Astern
Vile 3 & 4
Viskaholm
Vitsippan
Nornan
Gårda 8:1
Björnflokan
Torpa‐Hestra 4:4
Hulta 4:38
Gisseberget
Abisko m.fl
Garvaren
Hamstern 1
Norrmalm 1:1
Osdal 3:4
Nötskrikan
Sandared 1:24
Sandared 1:81
Mjölskivlingen
Torpa‐Sjöbo 2:1
Lindebergshult 1:10
Paradis
Sölebo 1:54
Bankbudet 5
LSS/SoL
LSS/SoL
Vårdboende
Kommunal mark
Kommunal mark
Torpa‐Sjöbo 2:10
Järnhättan 5
Triangeln (Tullastugan)
Rydboholm 1:432
Solhem 1

Herrljungagatan
Tokarpsberg
Bergslenagatan
Skaraborgsvägen
Rosendalsgatan
Funningevägen m.fl
Kyrkvägen
Fjällgatan
Alingsåsvägen
Alingsåsvägen
Stengärdsgatan
Lilla Brogatan
Höghuset
Påbyggnad parkeringshus
Mariedalsparkeringen
Kvarngatan
Sven Ericssongatan
vid pinoccio
Stora Brogatan
Storgatan
Druveforsvägen
Sonatgatan
Storegårdsgatan
Kristinegränd
Bergkantsgatan/Kompassg.
Norrby Tvärgata
Tallåsgatan
Ynglingagatan
Regementet
vid GA‐församl.hem
Solskensliden
Söder om stationen
Klintegatan/Johannelundsg.
Långstenslyckan
Lindebergshult
Vinkelvägen
Örebro, Otago
Sörmarksliden
plats ej beslutad
plats ej beslutad
plats ej beslutad
oklar plats och innehåll
oklar plats och innehåll
Sjöboängar
Kindsgatan
Göteborgsvägen
Pumpkällehagen
Syster Toras väg

Swegmark
Ås härads fastigheter
Aberdeen
Cernera
Västfastigheter
Borås Stad
Hus Arvid/AB Bostäder
Riksbyggen
HSB
Cernera
Järngrinden
Willhem
Kanico
Kanico
Borås Stad
Convestera
AB Bostäder/Riksbyggen
Borås Stad
Borås Stad
Privat
Serneke
Privat
Privat
Vättersnäs
Borås Stad
Borås Stad/
Privat
Borås Stad /PEAB
PEAB/Borås Stad
Borås Stad
Privat
Privat
HSB
Paro Fastigheter AB
Privat
Borås Stad
Privat
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
Borås Stad
HusArvid
RO‐gruppen
Borås Stad
Borås Stad
HSB Göta
Totalt:
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Förväntad byggstart
2019

zon

100
70
50
200
530
70
70
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100

100

40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
12
100
150
300
50
40
15
6
6
6
80

10
100
15

300
50
5
50
100

50

4410

637

2020

50
130

60

100
10
40
50
60

15
100

100
20
30

80
50
50
200

15

15
60
100

50
20
50

20

70

60
60

100
100

20
12

2021

70
50

20
6

30
50
100
25
10
6
6
80

100
50
5
20
50

100

996

1387

20
50

KG20181218
Hustyp
2022

2023 Flerbost.

Enbostad Ombyggnad Hyresrätt

100

70

100
20

200
100
20

60
50
100

200

100

50
100
25

100

100

5

60
50
60
60
60
60
60
80
100
50
400
100
40
200
15
15
60
300
50
20
50
200
20
100
150
300
25

6
6
6
80

50

300
50
5

10
870

200
530

100

Upplåtelseform

50

70
10

100
70
50
250
60

60
60
80
44
200
100
40

60
150
50
20

12

25
40
15

50

100
300

Kop hyresr Bost rätt

200
280

50
60
60
60

Specialbostäder
Äganderätt Särsk bo

70
10

100

6

200

200

15
15

150

50
200
20

20

12

150
50
40
15

6
6
6
80

250
50
5
100

50

50

6
6
6
80

Stud bost

Planläge - antagande

Markanvisning

enligt verksamhetsplan

kommunal mark

100 våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
60 våren 2019
80 våren 2019
Planprogram vår‐19
hösten 2020
hösten 2020
hösten 2019
okänt innehåll, h 2020
våren 2019
våren 2019
våren 2019
hösten 2020
våren 2020
Planprogram vår‐20
50 hösten 2019
20 våren 2019
våren 2019
hösten 2021
våren 2019
våren 2020
hösten 2019
hösten 2019
hösten 2020
våren 2021
antogs dec 2018
hösten 2020
överklagad sept. 2018
våren 2020
våren 2020
hösten 2020
våren 2021
våren 2021
våren 2019
hösten 2019
våren 2019
hösten 2020
hösten 2019

Markanvisning

Markanvisning
Markanvisning
Markanvisning

Anbudsförfrågan
Markanvisning
framtida tävling

Markanvisning

520
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Tabell 3: Bostadsprojekt i väntelista + nya oprioriterade uppdrag
Tabell 3 - Projekt väntelista + nya uppdrag
ÖP Stadsdel/Ort

Fastighet

Information

Byggherre

Eldflugan 1
Maskrosen 19
Gulmåran
Apollo
Flundran 4
Midas

Herrljungagatan
Åsboholmsgatan
Coop‐fastigheten
Yxhammarsgatan

Cernera
Cernera
Järngrinden
Castellum

Torggatan
Alprosgården
Druveforsvägen
Kellgrensgatan/Druveforsv.

Castellum
Privat
Cernera
Willhem

Risängsgatan mfl

Consortio Fashion Holding AB

Varbergsvägen
Hestraprojektet
Hultasjögatan

Borås Stad
Borås Stad
Privat
Willhem
Privat

Bost tot
2019

zon

o
o
o
I
I

I

I
o

Alideberg
Bergsäter
Bergsäter
Centrum
Centrum
Centrum
Dalsjöfors
Druvefors
Druvefors
Fristad
Getängen
Göta
Göta
Hestra
Hulta
Kristineberg
Källbäcksryd
Lundby
Norrby
Parkstaden
Parkstaden
Regementet III‐VI
Sjömarken
Sjömarken
Sjömarken
Trandared
Villastaden
Östermalm

Forsen 1
Solrosen 1
Hedagården 1:76
Getängen 22 och 23
Blåklinten (Pulsen)
Göta 1:1
Orkestervägen
Hultamad 1
Halleberg
Källbäcksryd 1:367 mfl
Grävlingen 5
Gjutaren/Verkmästaren
Sinnernas Park
Hasseln 9
Osdal 3:4
Räveskalla 1:39
Viared 8:40
Svärdfästet
Tranan 2
Solhem 4

Kyrkvägen
Nedre Norrby
Sveagatan
Regementet
Ovanför fotbollsplanen
Lyckebovägen
Norra Gränsvägen
Guldbrandsgatan 1
Femte Villagatan
Östermalmsgatan

15
80
540

4
280

10

Borås Stad mfl
Borås Stad/Riksbyggen
Privat
PEAB/Borås Stad
HA bygg
Mjöbäcksvillan
Borås Stad
AB Bostäder
Privat
AB Bostäder

1000
8
400
40
20
50
60
20
50
Totalt:

Summa totalt (alla kategorier)

10

400
170
150
1000
40

4287

10425
spridd bebyggelse

ca 50 /år

0

Hustyp

Förväntad byggstart
2020

2021

2022

2023 Flerbost.

Upplåtelseform

Enbostad OmbyggnadHyresrätt

15

Specialbostäder

Kop hyresr Bost rätt

Äganderätt

Särsk bo

Ansökan
ej beslutad

Stud bost

15

X

280

0

0

0

4

280

400

200

150
1000
40

75
400
40

10

10

1000

500

500

8
400
40
20
50
60
20
50

8
0

0

25
60
20
50

4

X

200
75
300

25

300

250
40
20

X
24
40

60

100

0

0

X
X

X
X

0
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Rem
Befolknings- och bostadsanalys
- en vägledning för dig som bygger och utvecklar bostäder

Del 3 Befolknings- och bostadsanalys är en del av
Borås Stads riktlinjer för bostadförsörjning.
Redovisad i Kommunstyrelsen xxxx-xx-xx

Befolknings- och bostadsanalys
Inledning

Befolknings- och bostadsanalysen är den tredje delen
av Borås Stads riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
är anpassad för dig som bygger och/eller utvecklar
bostäder i kommunen. Syftet med denna del är att det
ska vara ett bra kunskapsunderlag för att hitta goda
förutsättningar för att bygga den typ av bostäder som
efterfrågas av bostadsmarknaden samt tankegångar om
var.
Del 1 Riktlinjer för bostadsförsörjning redovisar vilka
verktyg som kommunen kan använda sig av för att
påverka bostadsbyggnationen och är främst inriktad
mot att stödja arbetet inom kommunen. Del 2 –
handlingsplan för bostadsförsörjning redovisar vilka
byggmöjligheter som finns i befintliga detaljplaner samt
vilka bostadsprojekt som är i planeringsfasen. Dessa
styrdokument finns tillgängliga på boras.se
Inledningsvis i del 3 beskrivs nuläget i staden. Den följs
av en prognos för bostads- och befolkningsutveckling
som analyseras för att belysa vissa utvecklingsmönster
av intresse för bostadsbyggandet. Det här är
kommunens analys av framtiden, men det är givetvis
möjligt att dra andra slutsatser utifrån de prognoser
som läggs fram. Syftet är att underlaget ska vara till
stöd för alla som på ett eller annat sätt agerar på
bostadsmarknaden.

Ett annat viktigt kunskapsunderlag tillika grund för
bostadsbyggandet är Översiktsplan för Borås som ska
läsas ihop med den här analysen. Under 2018-2019
tar kommunen också fram en Utbyggnadsstrategi
som behandlar hur och när planeringen av stadens
utvecklingsområden ska prioriteras. Den föreslår
bl.a. att hälften av bostadstillskottet bör tillkomma
i de centrala stadsdelarna, som en del i förtätningen
av staden. Strategin är för närvarande på remiss och
förväntas antas under 2019. Tankegångarna från
Utbyggnadsstrategin reflekteras här i flera resonemang
om bostadsutvecklingen i framförallt staden.
För att möta den befolkningsutveckling som förväntas,
behövs ett bostadstillskott på ca 15000 bostäder i
kommunen fram till 2035. Det är ett högt uppsatt mål
och innebär i praktiken 50 % ökning av byggnationen
jämfört med 2017 års nivå. Kommunen är beroende
av att privata aktörer är med i arbetet samt att de
kommunala bostadsbolagen fortsätter arbetet att
utveckla fler bostäder. Tillsammans kan detta bli
möjligt.

3

Framtidsspaning
I Översiktsplanen för Borås har vi beskrivit fem
aspekter som vi tror kommer att påverka utvecklingen
av våra nya bostäder. Dessa är inte unika för Borås
Stad utan är en generell utveckling som sker i
samhället.

Urbanisering

Urbaniseringen sker i både Sverige och den övriga
världen. De kommande decennierna bedöms cirka 70
procent av världens befolkning bo i städer. Människor
söker sig till städer för att det erbjuder attraktiva miljöer, möjlighet till utbildning, arbete, kultur och nöje.
Sveriges befolkning koncentreras till allt färre regioner
med större städer som behöver möta ett ökat behov
av bostäder och samhällsservice, liksom av smarta och
attraktiva transporter, inom och mellan städerna.

Förändrat klimat

Klimatförändringarna är en realitet med globala och
lokala orsaker och konsekvenser. Hela samhället
behöver bidra till en minskad klimatpåverkan för att
minimera de framtida effekterna. Samhällsplaneringen
behöver verka för god markhushållning, energieffektivisering och hållbara transporter. Men redan nu krävs
också ett aktivt arbete med klimatanpassning, för att
säkerställa fortsatt goda livsmiljöer även under andra
klimatförhållanden. Medveten planering kan se till att
ny bebyggelse inte uppförs i riskområden, att ekosystemtjänster skapas i byggda miljöer, och att smarta
lösningar hittas för till exempel ökade vattenflöden.

En osäker omvärld

Krig och konflikter i många delar av världen berör
indirekt Sverige genom migrationsströmmar. För
Borås innebär det att fler boråsare ska bo och leva i
kommunen, vilket ställer krav på bostadsbyggande och
den offentliga servicens funktioner. Det är viktigt att
förutsättningar tidigt skapas för integration i samhället,
och att man motverkar det som har en isolerande och
segregerande effekt. Den fysiska planeringen kan bidra
till integrationsprocessen genom god planberedskap
och smarta lösningar för till exempel lokalisering av
nya bostäder, service och offentliga mötesplatser.
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Åldrande befolkning

Sveriges demografiska utveckling pekar mot en växande andel äldre människor. Det ökar behovet av bostäder och omsorg. En del vill bo kvar på sin hemort när
de blir äldre, andra vill flytta närmare servicefunktioner
i mer centrala delar. Ofta saknas sådana alternativ,
vilket gör att flyttkedjor bromsas upp och förvärrar
bostadsbristen. Den generella livslängden ökar, vilket
förmodligen kommer att innebära efterfrågan på nya
typer av bostäder, aktiviteter och miljöer för äldre. Fler
bostäder som möter efterfrågan från äldre är med andra ord en viktig utmaning för samhällsplaneringen.

Digitalisering ger nya möjligheter

Teknikutvecklingen går snabbare än någonsin och
förändrar vårt sätt att arbeta, leva och konsumera.
Den gör att vi till exempel använder offentliga miljöer
på nya sätt, och många varor och tjänster blir mindre
platsberoende. Exakt hur teknikens utveckling på sikt
påverkar vår fysiska miljö är omöjligt att förutspå.
Därför är det viktigt att den fysiska planeringen inte
låser sig vid gamla lösningar, utan är öppen för de
möjligheter som ny teknik kan erbjuda.

Andra viktiga faktorer som påverkar
Ekonomiska resurser

Utöver de som angetts i översiktsplanen bör det även
tilläggas att ekonomiska resurser har stor inverkan
på bostadsbyggandet. Dels på samhällsnivå, i form
av marknadernas beroende av konjunkturläget,
dels på mikronivå i form av enskilda individers
socioekonomiska förutsättningar.
För de som bor i äganderätt/bostadsrätt är regler
kring exempelvis reavinstskatt och ränteavdrag samt
låneregler viktiga parametrar för attraktiviteten/
möjligheten för att flytta till en annan bostad.
Kommunen har ingen rådighet över lagstiftning
och reglering på bostadsmarknaden. Däremot kan
kommunen bidra till ett stabilt bostadsbyggande
över tid genom en god samhällsplanering. Här ingår
bl.a. planberedskap, lokalförsörjning och att ha en
tydlig riktning för markanvändningen som skapar
investeringstrygghet. Ju tydligare kommunens avsikter
är, desto bättre är förutsättningarna för en stabil
bostadsutveckling under såväl hög- som lågkonjunktur.

Kvalitet på offentlig och kommunal
service

Ytterligare faktorer som påverkar val av bostadsområde
är kvaliteten på offentlig och kommunal service.
Möjligheten till en bra skola ger attraktivitet till
ett område och det är tydligt i underökningar
att kommunens jämförelsetester påverkar.
Jämförelsetjänster bedöms få en allt större påverkan
av invånarna framöver. Likaså är tillgången till ett bra
utbud av kollektivtrafik, fritidsaktiviteter etc. viktiga
faktorer i valet av boende.
Även här har kommunen möjlighet att påverka
bostadsbyggandet genom att visa var bostäder och
service bör utvecklas. Områden där kommunen tidigt
kan säkerställa försörjning med kommunal service
kommer sannolikt vara trygga för investeringar och
upplevas som attraktiva av de som flyttar in. Det leder
i förlängningen till att bostadsprojekt förmodligen
genomförs i högre grad än om det råder osäkerhet
kring framtiden.
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Nuläge
I slutet av 2018 ser kommunen ut som följer:
Drygt 112 000 invånare.
Knappt 53 000 hushåll
I genomsnitt bor det 2,1 personer per hushåll.
Ca 18 % av kommunens invånare 		
är ensamstående utan barn i hushållet, men
hushållsstrukturen varierar betydligt mellan
olika delar av kommunen.
En tredjedel av kommunens invånare bor i
mindre tätorter och på landsbygden.
Två tredjedelar av kommunens invånare bor i
staden.
Det byggts ca 500 nya bostäder per år de 		
senaste åren, vilket motsvarar ett årligt tillskott
på 1 % jämfört med det totala bostadsbeståndet.
Mer än 10 % av kommunens invånare flyttar
årligen till en annan bostad inom kommunen.
2017 flyttade ca 5 500 personer in till 		
kommunen, medan ca 4 600 personer flyttade
ut. Det ger ett positivt flyttningsnetto på 		
ca 900 personer, och är en stor del av
befolkningsökningen.
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Bostads- och befolkningsanalys
Det går att se vissa mönster som ger vägledning för
vilka bostäder som troligen kommer efterfrågas på
marknaden genom att analysera befolkningen och våra
bostäder.
Inledningsvis analyseras bostadsbeståndet. Först har
vi gjort en sammanställning av bostadsstorlekar för
att få en ökad kunskap över fördelningen. Därefter
har vi kartlagt hur upplåtelseformerna är fördelade i
olika delar av kommunen för att kunna rekommendera
vilken upplåtelseform som kan vara lämplig att välja
för att få en jämnare balas inom stadsdelen.
Sedan har vi analyserat befolkningen genom att studera
åldersstrukturer och hur de förändras över tid och
funderar på vilket behov vi står inför. För att göra en
bedömning i vilka geografiska områden som dessa
förväntas bo har vi gjort en förfinad analys utifrån
varje delområde och fört resonemang utifrån behov
vi står inför och hur översiktsplanens tankegångar kan
vägas in.
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Bostadsstorlekar
I kommunen har vi ca 53 000 hushåll. Dessa är fördelade enligt tabellen nedan.
Sammanfattningsvis är det tvåor, treor och
småhus som dominerar bland bostäderna i
kommunen. Utgångspunkten är att ett brett utbud
av bostadsstorlekar är viktigt även för framtida
produktion. Men det framgår tydligt att utbudet av
stora lägenheter (fler än tre rum) är begränsat. Det
är troligtvis ett hinder för de grupper som behöver
en större bostad. För att villor inte ska vara det enda
möjliga alternativet för stora eller växande familjer,
bör det ske tillskott av större lägenheter framöver. Det
är också en viktig del i att öka attraktiviteten för flera
grupper att bosätta sig i centrala stadsdelar.

bostadsmarknaden. Både ekonomiska möjligheter samt
att fasta anställningar kan vara krav. Mot bakgrund
av att högskolan växer finns det sannolikt efterfrågan
på små lägenheter över tid, som kan fånga upp både
studenter och de som överväger att ta sitt första jobb i
Borås.
Med nyanlända har även nya familjestrukturer märkts
av. Större familjer har idag svårt att hitta en tillräckligt
stor bostad. Dessa två grupper har i flera fall svårt att
köpa en bostad utifrån de låneregler som gäller idag.

Små lägenheter efterfrågas främst av de som är
nya (oftast yngre) på bostadsmarknaden. Delar
av denna grupp som har svårt att komma in på

Figur 1: Bostädernas fördelning i bostadsstorlekar 2017. I kategorin småhus/villor inkluderas olika storlekar av småhus
medan övriga staplar gäller flerbostadshus. Statistik för delområden har inte varit tillgänglig för analysåret 2017.
(Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad) .
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Upplåtelseformer
Upplåtelseformen är uppdelade i hyresrätt, bostadsrätt
och äganderätt. Hyresrätt betyder att du hyr en
lägenhet av en hyresvärd. Bostadsrätt betyder att du
är medlem i en bostadsrättsförening, som äger en
fastighet med lägenheter där varje medlem har varsin
lägenhet. Äganderätt kan vara både egnahem eller
ägarlägenhet som innebär att man själv äger sin bostad.
En blandning av olika upplåtelseformer ger
ökande möjligheter att kunna bo kvar i sin stadsdel
om familjesituationen förändras, en blandning i
åldersstrukturen ger en jämnare fördelning inom skola
och omsorg, den förbättrar integrationen etc. Hur
spridningen är fördelad hänger ofta ihop med vilken
tidsepok som stadsdelen byggdes men strukturen kan
förändras i viss mån genom förtätning av bebyggelsen.
På nästkommande uppslag finns fördelningen
uppdelad på områdesnivå tillsammans med det totala
antalet bostäder i vardera område.
Statistik för upplåtelseformer enligt översiktsplanens
indelning har inte varit möjligt att ta fram under 2018.
Från och med 2019 finns det möjlighet att komplettera
med denna information. Statistiken utgår istället från
de olika stadsdelarna (f.d församlingsnivå).

Serviceorter och övriga tätorter

I serviceorterna, mindre orter och på landsbygden
är äganderätten helt dominerande. Bostadsrätter
och hyresrätter finns främst i serviceorterna men
förekommer i olika grad även i övriga orter.
I serviceorterna utmärker sig Sandared (ingår i
området Sandhult fs) där det finns förhållandevis
många bostadsrätter. En komplettering med
hyresrätter bör vara attraktivt. Viskafors (ingår i
området Kinnarumma fs) och Fristad har minst andel
bostadsrätter vilket bör vara attraktivt att komplettera
med. Dalsjöfors (ingår i Toarps fs) relativt god balans
mellan upplåtelseformerna.
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Upplåtelseform per område, landsbygd

Figur 2: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område (f.d församlingsnivå). Statistik för mindre delom10 råden har inte varit tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad.)

Upplåtelseform per område, staden

Figur 3: Fördelning av upplåtelseformer och antal bostäder inom respektive område. Statistik för mindre delområden har inte varit
tillgänglig. (Källa: SCB, bearbetat av Stadsledningskansliet, Borås Stad)
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Upplåtelseformer, fortsättning
Centrala Borås

I Stadskärnan (motsvarar ungefär inom cityringen),
är det övervägande hyresrätter (94 %). För att få en
jämnare fördelning bör andelen bostadsrätter på sikt
öka inom stadskärnan.
I stadsdelarna som direkt angränsar till stadskärnan är
det i genomsnitt 76 % hyresrätter, 18 % bostadsrätter
och 6 % äganderätt. Villastaden är den stadsdel som
ligger närmast denna fördelning och utgör en bra
referensbild.
För att uppnå en jämnare fördelning bör det
exempelvis tillkomma fler bostadsrätter på Göta och
Bergsäter som ligger betydligt lägre än genomsnittet.

Halvcentrala delar av Borås

I stadsdelarna i mer halvcentrala lägen är fördelningen
hyresrätt 47 %, Bostadsrätt 27 % och äganderätt 26
%. Stadsdelen Trandared ligger ganska nära denna
fördelning och kan utgöra en bra referensbild. De
stadsdelar som har mellan 60 – 84 % hyresrätter är
Östermalm, Hässleholmen, Norrmalm, Bergdalen,
Kristineberg. I dessa bör det vara ett ökat fokus på
bostadsrätter vid nyproduktion.
På Byttorp, Sjöbo och i Lundby/Knalleland råder
motsatt situation där andelen bostadsrätter ligger över
50 %. I dessa bör andelen hyresrätter öka.
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Övriga delar av staden

I stadsdelarna längre ut från stadskärnan dominerar
äganderätterna. Här är förtätningsprojekten relativt
få och nya bostäder lär tillkomma som mindre
kompletteringar. För att möjliggöra kvarboende
för äldre generationer samt vid förändrade
familjeförhållanden kan byggnation av hyresrätter
eller bostadsrätter underlätta. Sådana kompletteringar
bör styras av närhet till service och kollektivtrafik för
att skapa mervärden i boendet. Komplettering med
radhus och villor är troligen attraktivt i flera områden.
Det kan vara positiva tillskott förutsatt att det är
samhällsekonomiskt och miljömässigt hållbart, och inte
bidrar till utglesning av staden.

Befolkningsutveckling
Analysmetod

Befolkningsprognosen nedan bygger bland annat
på Statistiska centralbyråns (SCB) långtidsprognos.
Vår prognos längre fram i dokumentet består av två
perioder med olika räknesätt. Fram till 2022 använder
vi oss av kända byggprojekt och planerade byggstarter
för dessa och var de ligger geografiskt. De återfinns
i del 2 av riktlinjer för bostadsförsörjning. Den
här prognosperioden har med andra ord en relativ
säkerhet.
Efter 2022 är osäkerheten större i och med svårigheten
att förutspå åren 2023- 2035. För dessa år har vi inte
med någon bostadsproduktion i prognosen, istället
utgår den enbart från trender sedan fem år tillbaka,
som fångar upp exempelvis in- och utflyttningsmönster
inom kommunen. Det innebär att de områden som

har byggts ut de senaste åren eller som har stora
byggprojekt inplanerade förväntas öka mer och får då
en fortsatt sådan trend i prognosen. Översiktsplanens
tankegångar om framtida bostadsbyggande läggs in
i analysen genom resonemang i texten, vilket kan
innebära avvikelser från prognosen både som ökningar
och minskningar. Det tar sig främst uttryck genom
ökningar i centrumnära stadsdelar, och följaktligen
mindre tillväxt i stadsdelarna längre ut.

Åldersstrukturer

Nedan följer en befolkningsprognos på kommunnivå
2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Här framgår
att olika åldersgrupper kommer att variera i antal över
tid.

Figur 4: Sammanfattande befolkningsprognos på kommunnivå 2018-2035 med sju olika åldersgrupper. Fakta från 2017 ligger som
bas i prognosen (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med underlag från SCB)
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Befolkning utifrån geografiska områden
Utifrån prognosen av åldersstrukturer har vi analyserat
varje åldersgrupp för sig för att visa hur de förväntas
att hamna geografiskt i kommunen. Indelningen är
baserad på statistikområden som ska avspegla de zoner

som presenterades i Översiktsplanen. Gränserna är av
tekniska skäl något avvikande från översiktsplanens
gränser, men i det här översiktliga perspektivet har det
mindre betydelse.

Figur 5: Redovisning av zoner som prognosen baseras på. Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad
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Invånarnas fördelning utifrån zonindelningen i
prognosen ser ut enligt nedan. Av den anledningen har
vi valt att redovisa serviceorterna som en gemensam
grupp och övriga orter och landsbygd som en
gemensam grupp.
Den första stapeln för varje zon redovisar verkliga
siffror baserat på 2017 år befolkning övriga staplar är
prognos. Vår analys är att om staplarna ökar över tid
innebär det att det sannolikt är ett ökat bostadstryck.
Prognosen visar på att det främst är staden som
växer i invånarantal medan övriga delar ligger på
ungefär samma invånarantal som det är idag. Det
finns ett stort behov av bostäder i stadsmiljö, vilket
även Översiktsplanen förordar att den större delen
av det tillkommande bostadsbeståndet bör byggas.
För att förverkliga översiktsplanens intentioner bör
särskilt fokus ligga på nybyggnation i Stadskärnan,
Centrumnära och våra serviceorter för att i högre
utsträckning kunna upprätthålla service och att kunna
möjliggöra för en god infrastruktur. Dessa tankegångar
beskrivs i översiktsplanen och utbyggnadsstrategin.

När områdena fördelas efter åldersgrupper framgår
tydliga geografiska skillnader. Det innebär att behovet
av olika boendetyper skiljer sig åt mellan olika delar
av kommunen. Här har vi ett resonemang kring detta
samt ger rekommendationer om vilken bebyggelse som
behöver tillföras och var den bör placeras för att uppnå
så stor effekt som möjligt utifrån översiktsplanens
intentioner samt ge bättre förutsättningar för
kommunens ekonomi utifrån skola, barnomsorg,
vård och omsorg. Notera att analyserna pekar på
övergripande trender och tendenser i respektive zon
av kommunen. Det går inte dra några detaljerade
slutsatser om enskilda områden. Då krävs fördjupade
analyser.

Figur 6: Befolkningsprognos utifrån åldersgrupper för geografiska områden. Fakta över antalet
personer från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet, Borås Stad, med
underlag från SCB)
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Stadskärnan
Stadskärnan utgörs av den historiska stadskärnan
(rutnätsstaden) samt delar av de centralaste stadsdelarna, ex Norrby, Villastaden, Druvefors etc. Här
finns handel, kultur, högskola, arbetsplatser, nöjesliv
och andra innerstadskvaliteter samlade. Det är
också kommunens och Sjuhärads kärna med många
målpunkter för infrastruktur och kollektivtrafik. Enligt
översiktsplanen kan stadskärnans kvaliteter vidgas ut i
stadsdelarna, framförallt genom att förstärka de urbana
stråken med nya bostäder och verksamhetslokaler.
Stadskärnans bebyggelse präglas av tät kvartersstad
som ofta rymmer både bostäder, arbetsplatser,
handel och service. Andra bebyggelsetyper
förekommer direkt utanför rutnätsstaden i form av
tät eller medeltät bostadsbebyggelse. Lägenheter
i flerbostadshus dominerar och hyresrätter är
den vanligaste upplåtelseformen. Friliggande hus
förekommer undantagsvis. Flera centrala områden
har få eller inga boende, då de utgörs av trafik- eller
industriområden, där det i många fall finns potential
till bostadsbyggnation. Både Vision 2025 och
Översiktsplan för Borås har starkt fokus på att öka
andelen boende i stadskärnan.
Denna zon är den som har minst antal invånare idag,
men det är också den som är minst till ytan, men en
hög bebyggelsetäthet. Befolkningen i stadskärnan ser
ut att öka, vilket överensstämmer med kommunens
intentioner att förstärka stadskärnan.

Trend

Alla åldersgrupper ökar, vilket innebär en blandad
åldersstruktur i staden. Det ställer samtidigt krav att
den tillkommande bebyggelsen kan tillgodose många
gruppers behov i termer av såväl bostadsstorlekar
som upplåtelseformer. Ökningen är störst inom
åldersintervallerna upp till 54 år, dvs barn, unga och
familjebildande åldrar.
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Bostadsbehov

Mot bakgrund av att hyresrätter dominerar i
stadskärnan är det önskvärt med tillskott av
bostadsrätter, sannolikt med betoning på större
lägenheter för att möjliggöra för större hushåll att bo
centralt. Samtidigt bör det även fortsätta byggas nya
hyresrätter. Små lägenheter och studentbostäder är
lämpligt utifrån den höga andelen ensamstående och
närheten till högskolan.

Övriga planeringsbehov

En ökad befolkning i centrala staden förutsätter att
många typer av service behöver öka. Inte minst ser
vi ett ökat behov av förskola och skola för att möta
antalet barn och ungdomar. Det är en stor fördel att
samlokalisera framförallt förskolor med bostäder och
andra verksamheter. Nya modeller och småskalighet
kan behövas för hur vi bygger förskolor i dessa lägen.

25 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 7: Befolkningsprognos för Stadskärnan utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, men underlag från SCB)

Råd till dig som bygger
•

Blanda bostadsstorlekar. Såväl
smålägenheter som lägenheter för
familjer behövs.

•

Välj upplåtelseform så att det finns
en bred variation inom stadsdelen.

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 8: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
samma som prognosen visar.
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Centrumnära bebyggelse
Den centrumnära bebyggelsen är stadsdelarna
närmast stadskärnan. Här är närheten till stadskärnan
en tydlig faktor för boendeattraktivitet, med goda
förutsättningar för att gå, cykla eller åka kollektivtrafik.
Vissa områden är rena bostadsområden, medan
andra har inslag av stadsmässighet som påminner om
stadskärnan. Bebyggelsen varierar mellan låga och
höga bostadshus, grannskapsenheter från rekordåren
och bostadshus från miljonprogrammet. Även
villabebyggelse förekommer i några områden.
Den centrumnära bebyggelsen har stor
förtätningspotential, vilket framgår av översiktsplanen.
Här finns möjlighet till större bostadstillskott, främst
i de gamla industriområdena på Gässlösa och på
längre sikt på Getängen. Regementsområdet är under
omvandling till bostadsområde. De centrumnära
stadsdelarnas attraktivitet kommer förmodligen öka till
följd av att fler värdesätter centralt boende med närhet
till arbete, handel och service.
Mer bostäder och blandstad genom förtätning och
omvandling kan ses som både en drivkraft för och
konsekvens av en sådan utveckling. Därmed är det
troligt att investeringsviljan kommer att öka och att
befolkningsökningen kan bli större än vad prognosen
visar.

Trend

Alla åldersgrupper ökar. Men framförallt är det
familjerna som sticker ut och ökar mest.
Merparten av översiktsplanens utvecklingsområden
och urbana stråk ligger inom denna zon. Flertalet
av framtida möjliga exploateringar ligger här. Det
innebär att ökningen inom den orange zonen sannolikt
kommer att vara större är vad prognosen säger,
men att den extra ökningen främst tillkommer inom
översiktsplanens utvecklingsområden. Det är troligt att
en sådan ökning innebär att övriga staden inte ökar lika
mycket som prognosen visar.
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Bostadsbehov

Behov av olika storlekar av bostäder,med betoning på
större lägenheter som är attraktivt för barnfamiljer.
Den centrumnära zonen är också attraktiv för
ensamhushåll vilket skapar behov av små lägenheter.
Här behöver vi kunna möjliggöra för lägenheter för de
som säljer sin villa i andra områden i kommunen och
flyttar närmare service. Senior- och trygghetsbostäder
kommer vara en viktig del, för att skapa bra boende
för äldre men även för att att sätta igång flyttkedjor till
nytta för de som behöver större boende.
Studentbostäder är attraktivt i dessa lägen, främst
utmed kollektivtrafikstråk och vid närhet av viktiga
servicefunktioner.

Övriga planeringsbehov

Som kommun och samhälle har vi en stor
påverkansmöjlighet då det finns stora ytor att planera
för nya bostadsområden från grunden. Tidiga
industriområden som står inför omvandling på grund
av att funktionen inte fungerar längre. Gässlösa står
först på tur.
Det är här vi har en stor chans att påverka bostadsoch samhällsstruktur. Större bostadstillskott kräver att
de planeras med helhetsperspektiv. Det är en utmaning
att i rätt tid lösa den service som krävs. Utbyggnaden
kommer behöva styras, exempelvis genom en tydlig
strategi och organisation för genomförande. Viktigt
med god samverkan såväl mellan kommuens alla
förvaltningar som med och mellan exploatörer.

26 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 9: Befolkningsprognos för centrumnära bebyggelse utifrån olika åldersgrupper. Fakta från
2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från
SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Olika storlekar och
upplåtelseformer behövs, främst
större lägenheter.

•

Bygg bostäder som attraherar de
som vill flytta från sin villa, bl. a.
trygghetsbostäder.

•

Helhetsperspektiv krävs i
omvandlingsområden för att uppnå
attraktiva strukturer och bra balans
med service.

•

Bostadsbyggnation bör
koncentreras till kollektivtrafiknära
lägen och bidra till attraktiva stråk.

•

Nya bostäder bör kombineras med
kommersiell och kommunal service
i bottenvåningarna.

Figur 10: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Övrig stadsmiljö
Övriga stadsdelar ligger längre från stadskärnan än
de centrumnära, men utgör en del av staden och den
närheten till service och kollektivtrafik det innebär.
Eftersom den övriga stadsbebyggelsen omfattar stora
områden med relativt hög befolkningstäthet är detta
den folkrikaste delen i analysen. Täthet och karaktär
varierar dock betydligt mellan de olika stadsdelarna. De
har växt fram under många och olika perioder vilket
gör att här finns stora och små flerbostadshusområden,
ofta från rekordåren och miljonprogrammet, men det
finns också gott om villaområden.

Utvecklingen av stadsdelarna är viktig för att
upprätthålla ett brett bostadsutbud i hela staden, vilket
talar för att olika typer av bostadsprojekt är välkomna.
Samtidigt bör en röd tråd vara att nya bostäder ska
förstärka den småskaliga service som ofta är lokaliserad
kring stadsdelstorg. Med tillskott av bostäder i torgens
närhet och med rimlig exploateringsgrad kan servicen
utvecklas och kollektivtrafikens underlag öka.

Trend

Om attraktiviteten att bosätta sig mer centralt
ökar i takt med förtätning av den centrumnära
bebyggelsen, är det möjligt att tillväxten i den övriga
stadsbebyggelsen inte blir så hög som prognosen visar.
Stadsutvecklingsområdena Gässlösa och senare även
Getängen bedöms ta stort fokus av bostadsbyggandet
under kommande period, vilket sannolikt minskar
byggintresset i andra stadelar.
Antalet ålderspensionärer ökar, främst i slutet av
perioden. Många av bostäderna är lägenheter som
saknar hissar samt småhus/villor som har trappor. Det
innebär att bekvämlighet och trygghet blir svårare med
åren. Sannolikt är det många vill bo kvar i närområdet,
vilket försvåras genom att det i många fall är relativt
enheltig struktur inom bostadsområdet och inte
fullgod tillgänglighet.
Tillkommande bostadsprojekt inom övrig stadsmiljö bör främst inrikta sig på komplettering med den
bebyggelsetyp som saknas inom varje delområde. I
huvudsak bebyggelse om är riktad till seniorer med
extra fokus på tillgänglighet och trygghet.
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Bostäder för familjer återfinns i huvudsak inom det
befintliga bostadsbeståndet och kan tillgängliggöras
genom flyttkedjor.
Nya bostäder som är inriktade mot senior-/
trygghetsbostäder får störst effekt om de planeras
i närheten av stadsdelstorg samt där det är god
kollektivtrafik. Då finns möjlighet att resa utan bil
samtidigt som det stärker mötespunkter och lokal
servicen.

Bostadsbehov

Behov av boendeformer för äldre kommer att
bli större. Det talar för komplettering med fler
tillgänglighetsanpassade bostäder samt senior- och
trygghetsboenden. Det leder till ett minskat tryck på
den kommunala servicen samt ökad trygghet och
bekvämlighet.
I övrigt så bör bostadsbeståndet komletteras med
de boendeformer och storlekar som saknas inom
respektive stadsdel.

Övriga planeringsbehov

För den kommunala servicen visar prognosen att barn
i förskolan ligger på ungefär samma nivå. Däremot
säger prognosen att barn och ungdomar som befinner
sig i skolåldern ökar. Bedömningen är att delar av den
ökningen som visas i prognosen flyttas över till stadens
utvecklingsområden.
Behov av exempelvis skola bör bedömas gemensamt
med den centrumnära bebyggelsen och samordnas
med ett hela staden-perspektiv.

20 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 11: Befolkningsprognos för övrig stadsmiljö utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad., mend underlag från
SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att möjliggöra
kvarboende i närområdet. Placera
dem i första hand i närhet till
stadsdelstorg och kollektivtrafikståk
för att stärka service och
mötesplatser.

•

Komplettera bostadsområden med
nya bostads- och upplåtelseformer.

Figur 12: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån
prognos. Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling
om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på
befolkningsutvecklingen utifrån nyproduktion av bostäder kommer vara
högre än vad som prognosen visar.
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Serviceorter
Dalsjöfors, Fristad, Sandared och Viskafors är
kommunens större tätorter med vardera ca 3 000 –
5 000 invånare. De är samlingspunkter för service
och kollektivtrafik samt viktiga lokala mötesplatser
i ett omland av mindre orter och landsbygd.
Högstadieskola, vårdcentral, äldreboende och
detaljhandel är funktioner som möjliggör ett gott
vardagsliv nära natur och landsbygd.
Bebyggelsen är relativt likartad i de fyra orterna.
Varje ort har ett torg med offentlig och kommersiell
service som omges av flerbostadshus från olika
perioder under 1900-talet. Centrumbebyggelsen är
i regel omgiven av bostadsområden med småhus.
Generellt utgör villabebyggelse den dominerande
bostadsformen, vilket speglar att livet i serviceorterna
ofta är förknippat med eget boende, familj och närhet
till naturen. Lägenhetsbeståndet är till stor del upplåtet
med hyresrätt och ägs ofta av allmännyttan.
Enligt översiktsplanen är det önskvärt att öka andelen
flerbostadshus i centrala lägen, för att stärka serviceoch kollektivtrafikutbud. Även radhus och mindre
enheter med lägenheter kan vara ett positivt tillskott
som kan öka exploateringsgraden utan att påverka
skala och identitet negativt.

Trend

Befolkningsprognosen visar att invånarantalet
ligger i stort sett konstant under hela perioden. De
små barnen minskar något i antal medan barn i
skolåldern ökar. Troligen behöver bostadsefterfrågan
hos barnfamiljer som vill flytta till serviceorterna
tillgodoses.
Vi bedömer att befolkningen kommer att öka vilket
inte kommer fram i prognosen. Översiktsplanen
visar på serviceorternas viktiga funktion för att stärka
landsbygden. Utifrån tillgång till kommunal och
kommersiell service så bedömer vi att serviceorterna
kommer öka i attraktion för den äldre befolkningen
som bor i våra orter och på landsbygden. Utifrån det
är det av stor vikt att bygga bostäder som attraherar
just denna grupp.
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Bostadsbehov

Sannolikt vill många i den äldre generationen bo kvar
i serviceorten. På samma sätt är det troligt att många
söker stig tillbaka till sin barndomsort när man skaffar
familj. Detta kan ha sin grund i lokalkännedom,
föreningsliv och sociala kontakter och nätverk.
Dock försvåras lokala flyttkejor genom att det ofta
saknas alternativ till villan. Genom att komplettera
med mindre bostäder för äldre frigörs befintliga
småhus och tillgängliggörs för yngre generationer.
Ny villabeyggelse för familjer ska helst lokaliseras
inom befintlig tätortsgräns. Komplettera gärna
med bostadsrätter som idag finns i en väldigt liten
utsträckning och som stärker befolkningsunderlaget
för service. Radhus kan vara ett bra sätt för att uppnå
en högre expolateringsgrad än villabebyggelse.

Övrigt planeringsbehov

Centrumpunkterna bör stärkas genom att bostäder,
samhällsfunktioner, handel, mötesplatser och
kollektivtrafik samordnas. För att serviceorterna ska
ska vara attraktiva för orten och dess omland ska
avstånd minskas och stråk stärkas.

12 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 13: Befolkningsprognos för serviceorterna utifrån olika åldersgrupper. Fakta från 2017
ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag från SCB.)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att
möjliggöra kvarboende i
närområde.

•

Lokalisera villabebyggelse inom
befintlig tätortsgräns.

•

Komplettera med bostadsrätter

•

Radhus kan vara ett bra sätt för att
uppnå en högre exploateringsgrad
än villabebyggelse.

Figur 14: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens
intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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Övriga orter och landsbygd
Det här området omfattar kommunens alla tätorter
utöver staden och serviceorterna, samt omgivande
landsbygd. Invånarantalet varierar mellan ca 300 till
strax över 1 000 i de olika orterna. Serviceutbudet ser
därmed också olika ut i det här området. De flesta av
orterna har offentliga funktioner som förskola eller
skola och ibland finns inslag av småskalig handel
eller restauranger. Servicen är av stor betydelse
för boendemöjligheterna och orterna är viktiga
mötesplatser och identitetsbärare för civilsamhället
och den närmaste bygden. På landsbygden är
bostadsbebyggelsen oftast spridd som enskilda hus
eller mindre grupper.
Nya bostäder i orterna kan vara en förutsättning för
att t.ex. skolor och andra funktioner ska fungera, eller
för att ny service ska kunna utvecklas. Det kan också
vara avgörande för möjligheten att bo i omgivande
landsbygd. Bostadsformer som kompletterar det
befintliga utbudet är viktiga för att möjliggöra
kvarboende och bidra till fler åldersgrupper i orterna.

Bostadsbehov

Genom att stimulera flyttkedjor kan bostäder i
det befintliga bostadsbeståndet frigöras för yngre
generationer. Detta skulle kunna gynna exempelvis
inflyttning/återinflyttning. Om detta sker bedöms att
andelen familjer blir högre än vad prognosen visar.
För att gynna de mindre orterna är det viktigt att den
nya bebyggelsen placeras så att de nyinflyttade stärker
landsbygdsutvecklingen genom att kunna använda
mötesplatser, idrotts- och fritidsaktiviteter samt den
service som finns på orten så som ex skolor.

I regel byggs årligen ca 50 enskilda villor utanför
detaljplan, företrädesvis på ren landsbygd eller
i randzonen till mindre orter. Denna utveckling
förväntas fortsätta över tid.

För att motverka trenden att andelen äldre ökar
är det viktigt att kunna erbjuda seniorbostäder/
trygghetsbostäder. Dessa bostäder bör byggas i orterna
alternativt i den angränsande serviceorten för att dra
nytta av den service på nära håll som erbjuds och
underlättas i vardagen. Det är också ett sätt att hushålla
med offentliga resurser.

Trend

Övrigt planeringsbehov

Ett 20-tal mindre orter ingår i denna prognos liksom
den rena landsbygden utanför tätort.
Här ser vi att de riktigt små barnen inte ökar medan
skolbarnen ligger relativt konstant. Vår tolkning av
prognosen är att små barn minskar i antal på grund av
att familjer flyttar till en mindre ort eller landsbygden
senare i livet än vad som är fallet idag. Detta kan
ha med livstilsförändringar att göra, där exempelvis
centralt boende lockar allt fler. Urbaniseringstrenden
och högre utbildning påverkar också. Det innebär att
fler flyttar till Borås men även till andra städer med
högre utbildning.
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Det kan också noteras att åldersgrupperna 55 år och
uppåt ligger konstant eller ökar vilket visar att många
bor kvar under lång tid. Att hitta möjliga alternativ
för dem kan innebära att fler barnfamiljer kan berika
landsbygden.

Det är viktigt att värna om lokala initiativ för
utveckling och attraktivitet i mindre orter och
landsbygd. Det är en viktig del i att göra landsbygden
livskraftig och stärka viljan att bo och verka i
hela kommunen. Kommunen, det lokala näringsoch föreningslivet är viktiga aktörer i det här
sammanhanget.

8 % av invånarna är
ensamstående utan
barn i hushållet.

Figur 15: Befolkningsprognos för övriga orter och landsbygd utifrån olika åldersgrupper. Fakta
från 2017 ligger som bas i prognosen. (Källa: Stadsledningskansliet ,Borås Stad, med underlag
från SCB)

Råd till dig som bygger:
•

Bygg seniorbostäder och
trygghetsbostäder för att möjliggöra
kvarboende i närområde.

•

Värna om lokal service genom att
samordna den med nya bostäder.

•

Stötta lokala initiativ för utveckling
och livskraft på landsbygden.

Figur 16: Den heldragna linjen visar befolkningsutveckling utifrån prognos.
Streckad linje visar en önskan av befolkningsutveckling om översiktsplanens intentioner slår igenom. Den visar på befolkningsutvecklingen utifrån
nyproduktion av bostäder kommer vara högre än vad som prognosen visar.
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Reglemente för Borås Stads Fritids- och folkhälsonämnden
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderat 2015-11-18, 2016-03-17, 2018-09-20
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2018-09-20 2019-XX-XX
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, samt i
gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad, gäller
bestämmelserna i detta reglemente.

§ 1 Huvudarbetsuppgifter Målet med verksamheten

Där detta inte särskilt ankommer på annan, har Fritids- och folkhälsonämnden till huvuduppgift
att;
•
•

ansvara för kommunens övergripande folkhälsoarbete,
främja fritidsverksamheten i kommunen och tillgodose allmänhetens och organisationers
behov av anläggningar för motion, rekreation och tävlingsverksamhet.

§ 2 Speciella arbetsuppgifter Verksamhet och uppdrag

I den mån gällande författningar eller beslut av Kommunfullmäktige ej annat föreskriver
åligger det Fritids- och folkhälsonämnden särskilt att;
• utifrån fastställda mål arbeta med att kartlägga, rapportera, följa upp och föreslå
åtgärder som främjar en jämlik, jämställd och god hälsa,
• handha det operativa ansvaret för lokalt inflytande, demokratifrågor och mötesplatser,
inkl. Träffpunkt Simonsland,
• ansvara för kommunens engagemang i folkhälsofrågor och ta initiativ till fortsatt
utveckling av folkhälsoarbetet,
• ansvara för fritidsgårdsverksamheten i kommunen inklusive badresor på sommaren,
• ansvara för kommunens koloniverksamhet
• samarbeta med i kommunen verksamma föreningar och organisationer inom
nämndens område och stimulera det arbete som de bedriver,
• ansvara för kommunens engagemang i idrottsevenemang och för upplåtelse av
kommunens anläggningar och lokaler för idrott och fritidsverksamhet,
• 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,
• avge yttranden i anledning av remisser från Lotteriinspektionen Uppgiften handläggs av
Miljö- och konsumentnämnden.
• ansvara för föreningsstöd till sociala föreningar
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• ansvara för utdelning ur social donationsfond Borås Samfond III.
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Gemensamt reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder
i Borås Stad
Antaget av Kommunfullmäktige 2015-08-20, reviderad 2016-03-17
Fastställd av Kommunfullmäktige: 2019-XX-XX
Dokumentet ska fastställas på nytt, eller vid behov revideras, dock senast i juni månad året efter
det att en ny mandatperiod inletts efter det att ordinarie val till Kommunfullmäktige förrättats.
Gäller från och med: 2019-XX-XX
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen (1991:900), andra lagar och författningar, gäller bestämmelserna i detta reglemente för Kommunstyrelsen och övriga nämnder i Borås Stad.

1 § Nämnderna i den kommunala organisationen
Borås Stads nämnder utgör delar av den kommunala organisationen.
Kommunfullmäktiges antagna handling, BORÅS 2025 – Vision och strategi, bygger på ekonomisk,
social och ekologisk hållbarhet. Visionens fördjupade sju strategiska målområden konkretiserar
hur staden ska arbeta för att nå enligt visionen önskvärt idealtillstånd. Nämnderna ska genom sitt
arbete medverka till utvecklingen av Borås Stad och på sätt som stöder visionen.
All stadens verksamheter såsom bolag och förvaltningar är viktiga för helheten och för att
stadens vision ska kunna uppnås. En helhetssyn och ett nyttoperspektiv för staden och dess
invånare ska därför sätta sin prägel på nämndernas verksamhet.
Nämndens verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt för
mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära händelser
i kommunen.
Stycket under rubriken ”Nämnderna i den kommunala organisationen” är nytt och motsvarar
den skrivelse som finns med i det gemensamma ägardirektivet under rubriken bolagen i den
kommunala organisationen. Innehållet sätter fokus på nämndernas del i det gemensamma
ansvaret för staden och för Borås Stads helhetsperspektiv.

Uppgifter
2 § Uppdrag och verksamhet
Kommunstyrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive verksamhetsområden följa
vad som anges i lag eller annan författning. De ska följa det fullmäktige - i reglemente, i
samband med budget eller i annat särskilt beslut - har bestämt att
Kommunstyrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål uppnås och i
övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer. Nämnderna ska följa utvecklingen inom sina
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respektive ansvarsområden samt besvara de remisser som berör respektive nämnds
ansvarsområde. Istället för att beskriva ansvaret i respektive nämnds reglemente tas
bestämmelsen in i det gemensamma reglementet.

3 § Organisation inom verksamhetsområdet
Kommunstyrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med
hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för
verksamheten. Nämnden skall vidta åtgärder i syfte att verksamheten inom ansvarsområdet kan
bedrivas så rationellt som möjligt. Åtgärderna skall avse såväl inre organisation och
arbetsformer som förhållandet till allmänhet och andra myndigheter.

4 § Personalansvar
Kommunstyrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sina förvaltningar med
undantag för förvaltningschefer som anställs av Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen och
nämnderna har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive verksamhetsområde, allt i den mån Kommunstyrelsen inte tillagts särskilda befogenheter enligt sitt
reglemente. Överförmyndarnämndens förvaltningsorgan är dock Sociala
omsorgsförvaltningen som lyder under Sociala omsorgsnämnden.

5 § Personuppgifter, allmänna handlingar
Kommunstyrelsen/nämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar
av personuppgifter som sker i Kommunstyrelsens/nämndens verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden har till uppgift att inom sitt verksamhetsområde ansvara för
hanteringen av personuppgifter och allmänna handlingar.

6 § Delegering från Kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden får inom sitt verksamhetsområde och utan kommunfullmäktiges
särskilda medgivande, under förutsättning att ärendet inte är av principiell betydelse eller
annars av större vikt för kommunen:
1. Själv eller genom ombud föra kommunens talan i mål eller ärenden när detta följer av lag
eller annan författning eller kommunfullmäktiges beslut samt därvid träffa för kommunen
bindande avtal. Mål/ärenden om skadestånd rörande fel och försummelse vid
myndighetsutövning handläggs dock av Kommunstyrelsen.
2. Tillse att framställningar och rekvisitioner görs för erhållande av stats- och andra bidrag
inom nämndens verksamhetsområde, samt på kommunens vägnar mottaga stats- och
andra bidrag beviljade inom nämndens verksamhetsområde.
Nämnden får inte fatta beslut i ärenden som är förbehållna annan nämnd.
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7 § Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige
Kommunstyrelsen/nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.
Kommunstyrelsen/nämnden ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort
de uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem i reglemente eller genom särskilt uppdrag.
Kommunstyrelsen/nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som
delegerats till dem har fullgjorts.
Redovisning ska ske enligt riktlinjer. Redovisningen lämnas till Kommunstyrelsen som
samordnar de olika nämndernas redovisningar.
Nämnderna ska också fullgöra rapporteringsskyldighet enligt speciallag.

8 § Information, samråd och samordning
Kommunstyrelsen, nämnderna och kommunalråd ska i möjligaste mån erhålla den
information och det underlag de behöver i sin verksamhet. Rätten till information och
underlag omfattar inte uppgift för vilken sekretess råder.
Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör Kommunstyrelsens eller
annan nämnds verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa
är särskilt berörda. Nämnden skall, i förekommande fall, verka för att samråd sker med dem
som utnyttjar dess tjänster. Kommunstyrelsen/nämnden beslutar om formerna för samrådet.
Nämndernas verksamhet ska samordnas med stadens övriga verksamheter när så är möjligt
för mesta möjliga nytta för medborgarna. Detta gäller särskilt i samband med extraordinära
händelser i kommunen. Verksamheterna ska i samråd söka lösningar som tillgodoser
kommunens samlade intresse. Uppgiften motsvarar det ansvar som de kommunala bolagen
har i det gemensamma ägardirektivet.

9 § E-petition
Kommunstyrelsen/nämnden ska en gång per år redovisa de e-petitioner som kommit in till
kommunen.

Arbetsformer
10 § Tidpunkt för sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som Kommunstyrelsen/ nämnden
bestämmer.
Sammanträdet ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på
det
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extra sammanträdet. Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden
för extra sammanträde.
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast
underrättas om beslutet.

11 § Kallelse
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska vara skriftlig,
om inte särskilda förhållanden föranleder annat, och innehålla uppgift om tid och plats för
sammanträdet.
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare inom tid som nämnden bestämmer. Kallelse
får ske elektroniskt om det inte är olämpligt. Kallelsen ska åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan
ska bifogas kallelsen. Ordföranden ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.

12 § Offentliga sammanträden
Kommunstyrelsen/nämnden ska ha öppna sammanträden, med undantag av sammanträden
som ska hållas inom stängda dörrar då ärenden som ska behandlas avser myndighetsutövning
eller omfattas av sekretess.

13 § Sammanträden på distans
Kommunstyrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i
realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-handlingar, bild eller
ljud. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans i varje enskilt fall.
Kommunstyrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans
i nämnden.

14 § Närvarorätt
Kommunalråd har rätt att närvara vid Kommunstyrelsens/nämndernas sammanträden och delta
i överläggningarna.
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Vid Kommunstyrelsens/nämndens sammanträden får, i den mån styrelsen/nämnden för
särskilt fall beslutar annat, tjänsteman vara närvarande med rätt att delta i överläggningar i
ärenden som berör vederbörandes verksamhetsområde.

15 § Sammansättning
Kommunstyrelsen/nämnden består av det antal ledamöter och ersättare som fullmäktige beslutat.
I nämnder med nio eller fler ordinarie ledamöter skall presidierna bestå av ordföranden, förste vice
ordförande och andre vice ordförande. Förste vice ordförandeposterna tillsätts av minoriteten.
Majoriteten tillsätter 2:e vice ordförandena.

16 § Ordföranden
Det åligger ordföranden att
1.
2.
3.
4.
5.
6.

leda Kommunstyrelsens/nämndens arbete och sammanträden,
kalla till sammanträde
kalla ersättare,
inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas, är tillräckligt beredda,
se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i Kommunstyrelsen/nämnden,
bevaka att nämndens beslut verkställs.

Härutöver åligger det Kommunstyrelsens ordförande att under Kommunstyrelsen
1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,
3. främja samverkan mellan Kommunstyrelsen, kommunens övriga nämnder och
fullmäktige samt
4. representera Kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte Kommunstyrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.

17 § Vice ordförandena
Viceordförandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den
mån ordföranden anser att det behövs.

18 § Ersättare för ordföranden och vice ordföranden
Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett sammanträde eller en del av ett
sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills valet förrättats,
fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i Kommunstyrelsen/ nämnden längst
tid, Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den
äldste av dem.
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Motsvarande gäller om ordföranden eller vice ordförandena inte kan fullgöra sitt uppdrag
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/vice ordförandenas
uppgifter.

19 § Förhinder
En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden beslutat.

20 § Ledamöter/ersättares tjänstgöring
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett sammanträde, ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.
Ersättarna ska tjänstgöra enligt den mellan dem bestämda ordningen. En ersättare som har börjat
tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. En ersättare som avbryter tjänstgöringen på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra, sedan ärendet har handlagts.
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde eller till ett fortsatt sammanträde
har rätt att tjänstgöra även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.
En ledamot som har avbrutit tjänstgöringen vid ett sammanträde på grund av något annat hinder
än jäv får därefter under samma dag inte tjänstgöra vid sammanträdet. Även de ersättare som inte
tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. Ersättare från parti som saknar ordinarie ledamot i
nämnden har rätt att få sin mening antecknad i protokollet (särskilt yttrande). Sakinnehållet ska i
huvudsak ha tillkännagivits under sammanträdet.

21 § Justering av protokoll
Protokoll justeras av ordföranden och en ledamot. Kommunstyrelsen/nämnden kan besluta att
en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.

Övrigt
22 § Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.
Kommunstyrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande bestämmelser.

23 § Författningssamling
Nämnderna ska ta initiativ till och underrätta Kommunstyrelsen så snart en uppdatering av den
kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.

BORÅS STADS FÖRFATTNINGSSAMLING

24 § Delgivningsmottagare
Delgivning med Kommunstyrelsen/nämnden sker med ordföranden eller anställd som Kommunstyrelsen/nämnden beslutar.

25 § Undertecknande av handlingar
Skrivelser, avtal och andra handlingar från Kommunstyrelsen/nämnden ska undertecknas på
Kommunstyrelsens/nämndens vägnar på sätt som Kommunstyrelsen/nämnden bestämmer.

Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-02-21
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2018-12-19-20 § 214 samt bilaga
avseende Borås Stads Budget 2019 (2019-00034 1.2.4.1).
2. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-02-04 § 39 samt bilaga avseende
Begäran om uppskov för redovisning av kostnader gällande anläggningslån för ny
ridanläggning; Tämta Ridklubb (2016-00082 805).
3. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-12-17 § 557 avseende Begäran om
amorteringsfrihet för Borås Arena AB för perioden 2018-10-01 - 2019-12-31 (2018-00180
2.4.1.25).
4. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2018-12-17 § 558 samt bilaga avseende
Borås Stads Intern kontrollplan 2019 (2019-00023 2.3.1.0).
5. Kommunstyrelsen: Anmälan av skrivelse 2019-01-10 avseende Lupp 2017 – Redovisning av
nämndernas åtgärder (2018-00136 1.4.2.25).
6. Västra Götalandsregionen/Borås Stad: Anmälan av Verksamhetsberättelse och uppföljning av
folkhälsoavtalet 2018 mellan Borås Stad och Södra hälso- och sjukvårdsnämnden (201900032 3.7.3.2).
7. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Ansökan till Samhällsbyggnadsnämnden om
bygglovmarklov för uppförande av stödmur vid Frufällans badplats (2019-00016 3.6.8.1).
8. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Ansökan om strandskyddsdispens på Sparsörs
badplats för vassklippning samt karta över badplatsen (2019-00019 3.1.1.2).
9. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Ansökan om strandskyddsdispens för
vassklippning på Asklanda badplats, Fristads Klockarebol 11, Borås (2019-00018 3.1.1.2).
10. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Ansökan till att bli en Säker och Trygg Kommun
(2018-00064 1.1.3.1).
11. Fritids- och folkhälsonämnden: Anmälan av Projektrapport Ökat valdeltagande 2018 Fritidsoch folkhälsoförvaltningen (2018-00211 1.1.3.1).

Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden
2019-02-21
1. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag från FUB Borås för
installation av brand- och utrymningslarm, dörrstängare, nödbelysning etc. på Kärragården
(2019-00026 3.6.7.2).
2. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan om anläggningsbidrag till
Equmeniakyrkan/equmena Fristads gård Solviken för till- och ombyggnad av kök, kiosk, entré
och personalutrymme (2019-00012 3.6.7.2).
3. Föreningsenheten: Beslut om bifall på ansökan från Friluftsfrämjandet Sjuhärad om att bli en
bidragsberättigad förening (2018-00224 3.6.7.25).

