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Hyresreduktion för Kyllaredshallen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden hemställer hos Lokalförsörjningsnämnden om 

en hyresreduktion för idrottsytan med tillhörande omklädningsrum för 

återstående del av 2020.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen (FoF) hyrde Kyllaredshallen under en 

tidsbegränsad period under våren 2020. Verksamheten har flutit på bra och FoF 

tillskriver nu Lokalförsörjningsnämnden om en fortsättning.                

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen hyr idrottshallar med tillhörande 

omklädningsrum av Lokalförsörjningsförvaltningen. Förvaltningen hyr sedan i 

sin tur ut idrottshallarna enligt fastställda taxor och regler till föreningsliv och 

allmänhet i Borås Stad.  

 

Tanken är att Kyllaredshallen med omklädningsrum ska ingå i Borås Stads 

totala utbud av idrottshallar som kan hyras av både föreningar och allmänhet 

enligt Fritids- och folkhälsonämndens bestämda taxor och bokningsregler. 

Bokning av hallen sker genom FoF:s bokningsenhet som hittar lämpliga 

lösningar i dialog med föreningslivet.  

Samverkan 

Förvaltningen har samverkat med Lokalförsörjningsförvaltningen. 

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Gemensam hantering och upplåtelse av skollokaler och 

idrottshallar i samband med övernattning vid 

evenemang 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden remitterar rubricerande ärende till berörda 
nämnder för att få ett gemensamt förhållningssätt kring upplåtelsen av 
skollokaler och idrottshallar i samband med övernattning vid olika evenemang. 
 
Därefter tillskriver Fritids- och folkhälsonämnden Kommunstyrelsen för 
fastställande av de gemensamma riktlinjerna.         

Sammanfattning  

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.                

Ärendet i sin helhet 

Riktlinjer för hantering och upplåtelse av skollokaler och idrottshallar i 
samband med övernattningsverksamhet vid idrottsevenemang och andra 
föreningsevenemang.  
 

Tjänstepersoner från följande förvaltningar samt Räddningstjänsten arbetar 

med förslag till riktlinjerna kring övernattning i skollokaler; 

- Fritids- och Folkhälsoförvaltningen, FOF 

- Lokalförsörjningsförvaltningen, LFF 
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- Grundskoleförvaltningen, GRF 

- Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, GVUF. 

- Räddningstjänsten, RTJ  

- Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, 

CKS  

- Vård- och äldreförvaltningen, VÄF. 

 

Sammanfattning 

Borås Stads skollokaler och idrottshallar är en resurs för övernattning i 

samband med evenemang och träningsläger. 

Det finns också politisk enighet om att Borås ska vara en evenemangsstad. I 

Vision 2025 beskrivs hur vi ska ta gemensamt ansvar för barn och unga bland 

annat genom att stödja föreningslivet. Under evenemang med övernattning sker 

möten mellan barn och unga. Både de som besöker och de som arrangerar får 

lärdomar för livet.  

I juni 2018 genomfördes en presidieöverläggning mellan Grundskolenämnden 

och Fritids- och folkhälsonämnden där nämnderna var överens om att ta ett 

samlat grepp om frågan med en vilja att underlätta för uthyrning av skollokaler 

till evenemang. 

Ungdomsevenemang är en drivkraft i evenemangskulturen och genom att skapa 

förutsättningar för övernattning i skollokaler i Borås Stad kommer antalet 

evenemang och träningsläger att öka.   

Bakgrund 

Evenemang har vuxit under senare år. Vi konstaterar ett ökat intresse från 

föreningslivet i Borås att kunna erbjuda övernattning i skollokaler. 

Arrangörer av evenemang, som passar Borås Stads utbud av anläggningar, har 

visat intresse att förlägga sina evenemang i Borås. Då vi inte kan erbjuda 

tillräckligt många och bra övernattningsmöjligheter i skollokaler så har vi hittills 

gått miste om dessa evenemang.  

Idag är det personstyrt på respektive skola. Vissa beslutsfattare har 

föreningslivsbakgrund och vurmar för föreningslivets utövande, andra har 

dåliga erfarenheter eller känner sig pressade på olika sätt med tidsåtgång för 

personal och/eller ekonomi.  

Evenemangen skapar arv i form av ökad gemenskap i det lokala föreningslivet 

och kompetensen kring att arrangera växer. Evenemangen lockar ungdomar 

och deras ledare att besöka Borås. I mötet mellan besökare och det lokala 

föreningslivet sker utveckling på person-, förenings- och kommunnivå. Att 

arrangera är en lärandeprocess för alla. Föreningar kan genom att ge ansvar till 

unga utveckla dem och föreningen för framtiden.  

 

 

Syfte 
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 Att skapa administrativa, ekonomiska och organisatoriska 
förutsättningar för att hyra ut skollokaler till evenemang.  

 Att utveckla möjligheterna till övernattning i skollokaler så att 
föreningar ska kunna och vilja ta på sig ansvar för större evenemang. 

 Att få ett effektivare lokalutnyttjande av stadens fastighetsegendom. 
 

Nuvarande omfattning av övernattning i skollokaler 

Borås Stad har ett begränsat antal skolor som är godkända för övernattning. 

Krav på skolor som är godkända för tillfällig övernattning i definieras i avsnittet 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler.  

I nuläget genomförs ungefär två evenemang med övernattning i någon eller 

några av våra skolor varje månad. Dessa evenemang drivs av lokala föreningar 

och i enstaka fall företag.  

Det är ungefär 2 500 personer som besöker Borås och bor på hårt underlag i 

skollokaler och idrottsanläggningar varje år. De ger tillsammans ca 5 500 

gästnätter. 

Det förekommer också övernattningar arrangerade lokalt för lokala deltagare, 

till exempel skolarrangemang såsom LAN och liknande. Dessa evenemang är 

inte sammanräknade i redovisningen. Det är endast evenemang med besökare 

från andra kommuner än Borås som är redovisade.  

Övernattning och skolmåltider i samband med övernattning bokas hos 

respektive skola och prissättningen är också individuell per skola eller 

förvaltning. Fakturering sker från respektive skola och förvaltning utan 

samordning till kunden som ibland hyr flera skolor samtidigt.  

 

Organisation och processbeskrivning  

En väg in 

Många arrangörer och även skolor/FOF har uttryckt att de önskar en instans 

att kontakta när de vill hyra skollokaler och idrottshallar för övernattning. De 

önskar också en gemensam prislista för skollogi, skollokaler, måltider och 

lokalvård. Dessutom önskas en samlad faktura på samtliga hyrda lokaler och 

tjänster. När det gäller övernattning i idrottshallar, så administrerar FOF detta 

redan idag. 

Förslaget är att FOF tar på sig samordningsansvaret och att hålla i 

föreningarnas ansvariga genom goda kontakter med föreningslivet. FOF 

hanterar administrationen kring bokning och koordinerar service vid uthyrning 

till övernattning. Gemensam prislista skapas och gemensam faktura utgår från 

FOF efter evenemang.  

Förfrågan om att hyra skollokal 

Arrangören gör förfrågan till FOF som med kunskap om skolornas 

förutsättningar bokar skola/skolor.  

FOF gör förfrågan till skola/skolor om de kan ta emot bokning vid aktuellt 

tillfälle med avseende på önskemålen från arrangören. 
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Ansvarig för uthyrning på respektive skola 

Ansvarig för uthyrning på skolan (intendent, administratör eller biträdande 

rektor) som har mandat att ta beslut om skolans lokaler.  

Uthyrningsansvarig på skolan har ett fungerande samarbete med lokalansvarig 

(Gymnasiet) eller säkerhetssamordnare på CKS (Grundskolan) som kan 

besiktiga lokalerna så att de uppfyller kraven för övernattning inom ramen för 

det ordinarie systematiska brandskyddsarbetet (SBA).  

Ansvarig för uthyrningen på skolorna ansvarar för att tillhandahålla ständigt 

uppdaterade salslistor och ritningar på de lokaler som kan hyras ut. Olämpliga 

lokaler som innehåller känslig utrustning eller material, som till exempel salar i 

naturorienterande ämnen eller slöjdsalar, hyrs inte ut.  

Ansvarig för uthyrning på skolan kvitterar ut nödvändigt antal nycklar 

(förslagsvis 2 nycklar) till arrangörens servicepersonal som är stationerade på 

skolan under evenemanget.  

Förarbete och efterarbete på respektive skola 

En förutsättning är att det finns en vaktmästare med lokal förankring som kan 

vara med i arbetet inför uthyrningarna. Planerat arbete innehåller bland annat 

reglering av ventilation, belysning och larm.  

Skolans pedagoger kommer att bli inkluderade i förarbete i form av att plocka 

undan känsligt material. Det är även viktigt att salsplaneringen gjorts med sådan 

omsorg att minimalt förarbete ska behöva utföras av pedagogerna. Inom 

grundskolan hyrs enbart högstadieskolor ut. 

För processen kring kontroll av lokalernas skick före och efter uthyrning samt 

ansvarsfrågan om skador skulle uppstå hänvisas till rutinbeskrivning.  

Rutinbeskrivningen är ännu inte upprättad.  

 

Lokaler som används för F-6 är direkt olämpliga.  

 

Passagemöjligheter igenom skalskyddet ingår också i förarbetet, vilket beskrivs 

separat under rubriken Inpassering.  

 

Det arbete som görs inför och efter uthyrning av skollokaler för övernattning 

räknas in i serviceavgiften som inkluderas i logipriset, se bilaga Kostnadsberäkning 

och prisbild övernattning.   

Inpassering 

Inpassering löses företrädesvis genom att CKS skapar de olika 

passagebehörigheter som kan komma att bli aktuella. En förutsättning att 

eftersträva är att de utsedda objekten är utrustade med passagesystem. Optimal 

hantering av passage är att utfärda tidsbegränsade koder som delas ut av 

arrangörens servicepersonal till gästerna vid incheckning. 

 

Ordinarie personal under evenemanget 

Minst en ordinarie personal gällande kost- och lokalvårdsorganisationen krävs 

vid varje evenemang.  

Föreningsrepresentanter kan delta i arbetet efter att ha mött ordinarie personal 
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på plats och fått instruktioner om handhavande och regler. 

Kök kan även erbjuda full service med matlagning och måltidspersonal i samråd 

med FOF/arrangör.  

Publik information 

Här samlar vi dokumentation som används till kunder och för publik 

information, till exempel på Borås Stads hemsida. 

 Prislista 

 Regler för uthyrning 

 Samfakturering om arrangören hyr flera skolor 

 Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning: 
http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf 

Huvudmannaskap 

Lokalförsörjningsförvaltningen (LFF) äger skolbyggnaderna och har därför det 

yttersta ansvaret för fastigheterna. Vid löpande säkerhetsuppgradering för att 

lokalerna ska bli ändamålsenliga för övernattning föreslår vi att LFF står för 

kostnaderna för att göra skollokalerna godkända för övernattning. 

Uppstartsskede av ny skola för övernattning regleras under rubriken Ekonomi.  

Skolor som omfattas av pilotprojektet 

Vi har valt sex skolor som är lämpliga att delta i uthyrningsproceduren för 

övernattning i ett första pilotprojekt. Vi har valt tre gymnasier och tre 

grundskolor som redan idag har goda förutsättningar att lyckas. På sikt vill vi 

implementera processen på fler skolor för att kunna växa som evenemangsstad.  

 Almåsgymnasiet 

 Bodaskolan 

 Bäckängsgymnasiet 

 Erikslundsskolan 

 Sven Erikson gymnasiet 

 Sandgärdskolan 
 

Definition och krav gällande övernattning av skollokaler  

Skollokaler som är godkända för tillfällig övernattning följer nedanstående 

regelverk. 

 Anpassade enligt Räddningstjänstens PM för tillfällig övernattning.  

 Lokaler som innehåller minimalt med utrustning, företrädesvis klassrum 
utan löst materiel. 

 Följer inriktningen i detta dokument gällande rutiner kring bokning, 
förarbete lokalt per skola gällande salslistor, ventilation och belysning, 
prislista, passage, matbespisning och lokalvård. 
 
Utredning pågår gällande huruvida varje klassrum ska vara försedd med 
dörrstängare. En grupp sammanträder för att diskutera 
motsatsförhållandet mellan tillgänglighetsanpassning och nödvändigt 
brandskydd för övernattning.  
 
 

 

http://www.serf.se/globalassets/om-oss/pm-1-tillfallig-overnattning.pdf
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Ekonomi 

Ekonomisk fördelningsmodell, se bilaga Kostnadsberäkning och prisbild övernattning.  

För att skolorna ska kunna och vilja hyra ut sina lokaler på icke-skoltid behöver 

skolorna få del av inkomster från uthyrning som sedan kan generera plusvärden 

i ordinarie verksamhet. 

Därför har en fördelningsmodell upprättats som ger den centrala 

organisationen delvis täckning och också genererar en summa till den enskilda 

skolan. Fördelningsmodellen är gemensam men pengarna som fördelas 

kommer direkt från de uthyrningar som skolan har.  

Minsta antal för att öppna en skola är 100 personer för övernattning. 

För att kunna erbjuda sällskap under 100 personer ska FOF samarbeta med 

samlingslokaler och föreningslokaler och kunna hänvisa små sällskap till dessa.  

Prislista till kund 

Prislista som inkluderar pris per person för övernattning, övriga lokaler samt 

måltidspriser per person inkluderar personalkostnad. Priserna ska finnas i två 

olika nivåer, en för föreningar och en för företag, se bilaga Kostnadsberäkning och 

prisbild övernattning.    

Uppstartsskede 

För att kunna starta uthyrning av övernattning enligt föreslagen procedur, 

behöver fastighetsägaren LFF och den samordnande förvaltningen FOF, 

komma överens om finansieringen av vissa uppstartskostnader. 

Varken GRN eller GVUN ska belastas med ökade kostnader för att starta upp 

övernattning enligt förslaget.  

Remissförfarande 

Ärendet remitteras till nedanstående nämnder; 

Lokalförsörjningsnämnden 

Grundskolenämnden 

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

Räddningstjänsten 

Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS  

Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 

Remissvar önskas senast 30 september 2020. 

Beslutsunderlag 

1. Kostnadsberäkning och prisbild, övernattning 2020-06-01                           

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Grundskolenämnden 

3. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 

4. Räddningstjänsten 

5. Stadsledningskansliets avdelning Centrum för kunskap och säkerhet, CKS 

6. Vård- och äldrenämnden (avser kost och lokalvård) 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Bäckäng

Fredrik: Bedömer dörrpartierna till 30.000 kr/st, då är dom inte brandklassade, men det behövs ju inte heller.

Jörgen/Lars: Hur många dörrpartier?

10 per plan, 20 rum totalt.
I så fall om vi installerar den dyrare varianten pratar vi 4700kr*20=94 000kr

Lars: Vad är en summersockel och rekommenderar du det?

Jag ska ge prisuppgifterna till Tommy Jingfors som ska föra dialog med Anders Waldau.

En totalsumma på 100 000 för att göra detta.
Den summan vill inte skolan ha på sin hyra.



Prisberäkningsmodeller för uthyrning till övernattning med måltider och lokalvård
2020‐05‐25

Prissättning
Logiplats och måltider per person
Lokalvård debiteras per timma

Lönegrundande faktorer Föreningstaxa
Arbetade timmar per månad 165
Snittfaktor lön helg 2,4
Sociala avgifter mm 1,4
Snittlön lokalvård, kr/mån (lön 1) 24800
Snittlön skolmåltid, kr/mån (lön 2) 27200
Snittlön intendent, vaktmästeri, säkerhetssamordning (lön 3) 30000
Timkostnad lokalvård helg , ((lön 1*1,4)/165+övertid)*2,4) 505
Timkostnad skolmåtid helg , ((lön 2*1,4)/165+övertid)*2,4) 554
Timkostnad serviceavgift dagtid , (lön 3*1,4)/165 255
Schablonhöjning per år , % 3

Logi 
Grundpris logi, kr/p (m2‐pris gy/365)*m2 pp 19,73
Logi per person, m2 4
Kvadratmeterpris grundskola, per m2 1295
Kvadratmeterpris gymnasier, per m2 1800
Serviceavgift, per deltagare (((lön 3*1,4)/165)*8)/200) 10,18
Serviceavgift, h 8
Schablon antal boende serviceavgift 200

Nuvar .pris till kund Grundpris logi Serviceavgift Inpris sovplats Föreingskund Privatkund Vinst  Kommentar
Logi skolsal, kr p/p  60 19,73 10,18 29,91 60 50,00% Vinst ska komma skolan till del och även finansiera gemensam admin till en viss del
Lokalvård, kr p/h 505 Ingen vinst

Måltidsgrundande faktorer

Måltidspris frukost (kök och råvaror) 15 Kennet Lundahl har bidragit med måltidspriset

Måltidspris lunch och middag (kök och råvaror) 30

Schablon frukost, 2 personal, 3h, baserat på 200p 16,62

Schablon lunch och middag, 3 personal, 5h, baserat på 200p 41,54
Matsal, hyra/h 170 Stor idrottshall kostar 110kr i föreningstaxa, om vi kör den taxan får vi en acceptabel måltidskostnad. Kan vi köra denna timkostnad vid måltid i samband med övernatning? Skolor kan sedan ha en annan taxa för matsalen som samlingsloka
Matsal, baseras på lunch/middags‐tidsåtgång 5 Lägger man ner mindre än 5h på en måltid uppstår vinst
Matsal, antal portioner som priset baseras på 100 Vid fler protioner uppstår vinst 
Matsal schablon hyra per portion, baserat på 5h för måltid samt 200p 8,5

Nuvar .pris till kund Måltidspris  hablon person Matsal  Pris föreningsPris privatkund Vinst  Kommentar
Frukost, p/p 54 15 16,62 8,50 40 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration
Lunch och middag p/p (kyckling, pastarätter) 63 30 41,54 8,50 80 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Erbjudande utöver standardutbud om arrangören önskar det:
Middag, p/p (helt kött, stek, gryta)  72 40 41,54 8,50 90 Viss vinst  Vid fler portioner än 100 p uppstår en vinst. Den kommer skolköket tillgodo och kan inte räknas in i kalkyen för att finansiera administtration

Övriga frågor
Hyra matsal per timma som samlingslokal utan kök och övernattning, vad ska det kosta? Borde vara ett kvadratmeterbaserat pris så det blir samma på alla skolor
Hyra andra lokaler borde prissättas med samma resonemang som hyra av matsal ovan. 

Matsedel, alltså möjliga måltider ska fram i vårt erbjudande till kund



Kostnader, kostnadstäckning och vinstfördelning
2020‐05‐25

Kostnader
Eventsamordnare övernattning FOF (25%  tjänstgöringsgrad) 147 000 kr/år 

Budgeterad intäkt
Gästnätter 5000 per år á 60kr/natt 300 000 kr

Finasiering 
FOF finansierar 50% av Eventsamordnaren 73500 kr
Intäkter uthyrning finansierar 50% av Eventsamordnaren  73500 kr

Vinstfördelning och kostnadstäckning 
FOF får kostnadstäckning  50% av Eventsamordnare ur budgeterad intäkt  73500 kr
Resterande budgeterad intäkt  till vinstdelning 226500 kr
Vinstdelning per budgeterad natt 45,30 kr

Förklaring vinstdelning, exklusive vinst på mat
Varje skola får i ersättning per gästnatt enligt budget 45,30 kr
Varav serviceavgiften uppgår till  10,18 kr
Vinst per gästnatt som går till skolans verksamhet 35,12 kr

Exempel 
Övernattning 200p, 2 nätter ger 14047 kr
Övernattning 400p, 2 nätter ger 28095 kr
Övernattning 600p, 2 nätter ger 42142 kr
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Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för 

Borås Pride 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att ge RFSL Borås 10 000 kr i 

arrangörsbidrag för digital Pride 2020.         

Ärendet i sin helhet 

RFSL Borås har anordnat Pride-festival i Borås sedan 2016. Själva Pride-

kortegen går mellan Knalleland och Borås city och har under årens lopp samlat 

tusentals deltagare. Pride-festivalen är dock mer än så. RFSL har ordnat 

seminarier och workshops kopplat till människors lika rättigheter och 

möjligheter samt haft utställningar mm i centrala Borås.  

I och med pågående situation med Covid-19 har föreningen beslutat att dels 

skjuta på festivalen till den 6-8 augusti och dessutom göra den helt digital.  

Föreningen ansökte från början om ett stöd på 70 000 kr för att genomföra en 

”normal” Pride. Efter det har föreningen kommit in med komplettering, dock 

ansöker föreningen om samma belopp. Förvaltningen anser att en digital Pride-

festival inte alls har samma kostnader som en vanlig. Därför föreslår 

förvaltningen ett stöd på 10 000 kr för hjälp med teknik och liknande.                

Beslutsunderlag 

1. Föreningens ansökan och komplettering 

2. Dialog med föreningen                                

Beslutet expedieras till 

1. info@boras.rfsl.se 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 
ANSÖKAN 2020-02-24 
 
Projektbidrag: Borås Pride 2020 
Sökande: RFSL Sjuhärad 
 
 
 
Bakgrund 
Borås Pride arrangeras av RFSL Sjuhärad. 2020 är det dags för det femte året i rad som vi 
anordnar detta arrangemang. Ett arrangemang som behandlar ämnen som ligger i linje med 
RFSL Sjuhärads övriga verksamheter, arbetet kring människors lika värde, rättigheter, 
skyldigheter oavsett vem du är som person, ursprung, kön, sexuell läggning, hudfärg, 
funktionsvariation, könsidentitet och uttryck, såväl lokalt, nationellt som internationellt.  
 
 
 
Genomförande 
Vi har genomfört arrangemanget fyra gånger tidigare vilket gett oss erfarenhet, kunskap 
men också god inblick i förfarandet och proceduren kring genomförandet av ett sådant 
arrangemang.  
 
Borås Pride välkomnar besökare från alla håll men riktar sig främst till invånare i Sjuhärad. 
Tillsammans skapar vi trygga mötesplatser för hbtqia-personer och lyfter genom bland annat 
workshops, samtal, kulturarrangemang, samtal, upplysning och föreläsningar frågor kring 
hbtqia-personers liv, synlighet och rättigheter. 
 
Arrangemanget vill lägga en fortsatt grund för det arbete som arrangören, RFSL Sjuhärad 
utför i Sjuhärads åtta kommuner genom att bland annat lyfta och arbeta med 
samhällspåverkan och attitydförändring. 
 
Vi har valt att förlägga Pride till Borås - huvudsakligen i centrala delar av staden - av olika 
anledningar, bland annat; 
- för att kommunikationerna till Borås från hela vårt upptagningsområde är relativt goda 
- en stor del av vår medlemsbas är bosatta i staden 
- genom att verka i centrala delar har vi närheten till butiker, de större lokala 
kulturinstitutionerna, caféer och restauranger, hotell med mera, vi ser detta som en 
förenklande fördel i vårt arbete. 
- som arrangör har vi vårt säte (kontor) i Borås vilket är en logistisk fördel 
- för många kommuninvånare är de centrala delarna en relativt neutral plats, mindre kodad till 
boende och mer kodad till gemensamma offentliga miljöer vilket vi tror bidrar till en ökad 
tillgänglighet och ökad känsla av att alla faktiskt är välkomna att delta och medverka i 
arrangemanget, oavsett var du bor. 
 
 
 



Vi ser det som viktigt att samarbeta aktivt med aktörer som driver sitt lokala engagemang på 
olika platser och ser också den centrala placeringen som ett sätt att låta personer från olika 
hörn av regionen att mötas på en plats som under arrangemanget också är deras 
gemensamma. 
 
För att genomföra arrangemanget har vi tidigare år haft ett 60-tal ideella funktionärer under 
de tre dagarna till hjälp och behovet ser ungefär likadant ut även i år. Utöver funktionärerna 
har vi en styrgrupp inom föreningen som arbetar med planering, bokningar, säkerhet och 
själva strukturen bakom arrangemanget.  
 
Senast tidigare arrangemang, Borås Pride 2019 genomfördes 27-29 juni med samlande 
punkt i Borås. Under projektets gång hölls ett 60-tal programpunkter vilket samlade ett 
uppskattat antal på cirka 1500 personer under de tre dagarna det pågick. Till lördagens 
parad som sträckte sig från Knalleland till stadsparken medverkade sammanlagt cirka 3000 
personer. 
 
 
 
Vision 
RFSL Sjuhärads vision med Borås Pride 2020 är att lyfta orättvisor och synliggöra skadliga 
beteenden som genomsyrar samhället och vilka konsekvenser de har specifikt för 
hbtqia-personer. Vi vill samla enskilda personer, verksamheter, offentliga aktörer och 
föreningar i Sjuhärad till en öppen folksamling och uppmuntra till ett öppet klimat som 
synliggör, ifrågasätter och bryter skadliga beteenden, fördomar och diskriminering. 
 
Borås Pride vill se en ökning av den sociala tillväxten för Sjuhärad. Utifrån detta arbetar 
arrangören med ett av festivalens huvudsakliga syften: att öka öppenhet, delaktighet och 
inkludering av alla människor och trycka på vikten av arbete med allas lika värde i fokus. 
 
RFSL Sjuhärad arbetar idag redan med en rad olika sociala aktiviteter såsom: transcafé, 
ungdomsverksamhet, anhöriggrupp, newcomers. Alla dessa sociala mötesplatser är till för 
personer som på något sätt identifierar sig med någon av grupperna eller som på något 
annat sätt vill bidra med sin kunskap, tid och kraft. Detta förväntas också leda till att fler 
personer känner att de såväl kan stanna kvar som flytta till regionen, med grund i den öppna 
hållning inom kommun och region, att de både kan bidra och engagera sig i sociala projekt 
och arbeten som bl.a arrangören arrangerar.  
 
Vi vill också att Borås Pride ska vara glädje och där minnen av nya människor, bekantskaper 
och fördjupad kunskap leder till långsiktig utveckling för ett bättre samhälle för alla människor 
och specifikt för HBTQIA-personer. 
 
Arrangemanget kommer att utveckla och skapa mervärde för besöksnäringen och bidra till en 
positiv utveckling av de kreativa näringarna samt bidra till en positiv utveckling för och 
tillsammans med civilsamhället i vårt upptagningsområde Sjuhärad.  Gemensamma värdeord 
för Borås Pride utgår ifrån RFSL Sjuhärads arbete och innefattar bl.a, queer, öppenhet, 
tillgänglighet, inkluderande, fortbildande och glädje. 
 
 
 
 
 



Utveckling 
Sedan starten 2016 har vi märkt av en tydlig ökan av medvetenheten av arrangemanget 
bland allmänheten och vi upplever en allt större efterfrågan av arrangemanget för var år som 
gått. Detta är självklart glädjande att allmänheten tar till sig Borås Pride och det arbete vi 
lägger ned tillsammans med våra ideella funktionärer och det budskapet som arrangemanget 
bär med sig. 
 
Vi märker tyvärr också av en parallell utveckling som ökar för vart år vilket är dels den 
allmänna negativa tonen i samhället mot hbtqia-personer i form av fysisk som psykisk 
misshandel till vardagliga glåpord etc. Men vi märker även av det mer organiserade arbetet 
mot hbtqia-communityt i form av högerextrema åsikter från grupper i samhället som gör att vi 
i år kommer att behöva arbeta mer och lägga mer medel  på vår säkerhet, en tråkig 
utveckling men för oss går alltid säkerheten för alla inblandade i första hand. Detta är ett 
tydligt bevis på att ett evenemang som Borås Pride fyller sin funktion i samhället.  
  
 
Stöd 
Vi arbetar aktivt med det offentliga, näringslivet och den ideella sektorn för att inleda 
samarbeten, söka bidragsmedel och sponsringsmedel. 
 
2019 års Borås Pride faktiska kostnad landade på cirka 580.000 SEK. Ej inräknat i denna 
summa är sponsring vi fick från samarbetspartners i form av tjänster. Bland dessa kan 
nämnas: hotellrum och konferenslokal i samarbeten med Choice, annonsering och 
marknadsföring i samarbete med Borås Tidning, arbetstid och projektstöd i samarbete med 
Borås TME samt samarbeten med till exempel Borås City, Röda Kvarn, Hemgården, 
Träffpunkt Simonsland med flera. 
 
Prognosen för budgeten för årets arrangemang ligger på cirka 600.000:-. Borås Stads roll i 
projektet är att besökare, deltagare och invånare skulle ta del av information om vårt projekt 
och dess syfte som i sin tur kan ligga till grund för ett framtida arbete i såväl Borås som 
resten av Sjuhärad där dessa frågor kring hbtqia lyfts fram och som leder till ett fortsatt och 
utökat påverkansarbete gentemot det offentliga, enskilda personer, näringsliv, civilsamhälle, 
föreningar och organisationer i vårt samhälle. 
 
För att fortsätta arbetet med Borås Pride skulle ett projektstöd från Borås Stad innebära att vi 
kan fortsätta arbetet i samma utsträckning som innan och tillgodose allmänhetens efterfrågan 
på arrangemanget. För att tillgodose efterfrågan från allmänheten när det gäller innehåll, 
utbud och vår säkerhet för arrangemanget söker vi i år ett bidrag på 70.000:-  
 
 
 
RFSL Sjuhärad För mer information 
Magasinsgatan 1 Projektledare 
504 35 Borås Daniel Karlsson 
033-10 69 70 0739-403467 
sjuharad.rfsl.se info@boraspride.se 
Org.nr: 864501-9699 



BORÅS DEN 2020-05-14 
 
 
UPPDATERING KRING PROJEKTBIDRAG 
FÖR BORÅS PRIDE 2020 
______________________ 
 
ARR: RFSL SJUHÄRAD 
 
 
 
Med hänsyn till läget som råder i vårt samhälle med anledning av Covid-19 (Corona) är 
det av yttersta vikt att vi vidtar de åtgärder som krävs för att minimera spridningens 
omfattning och att vi noga följer de rekommendationer 
som myndigheter utfärdar. 

Därför har arrangören av Borås Pride, RFSL Sjuhärad tagit beslut om 
att flytta fram årets Borås Pride till 6-8 augusti 2020. 

 
 
 
Bakgrund 
Borås Pride arrangeras av RFSL Sjuhärad. 2020 är det femte året i rad som vi anordnar 
detta arrangemang. Ett arrangemang som behandlar ämnen som ligger i linje med RFSL 
Sjuhärads övriga verksamheter, arbetet kring människors lika värde, rättigheter, skyldigheter 
oavsett vem du är som person, ursprung, kön, sexuell läggning, hudfärg, funktionsvariation, 
könsidentitet och uttryck, såväl lokalt, nationellt som internationellt.  
 
 
Vad innebär detta i praktiken? 
Vi tycker det är viktigt att fortsätta arbeta för HBTQI-personers rättigheter även under en kris 
som den vi är i nu. Därför vill vi göra allt för att det ska vara möjligt att genomföra Borås Pride 
och hoppas på att våra funktionärer, samarbetspartners och sponsorer har möjlighet att delta 
och stötta oss. 
 
Vi arbetar med ett upplägg som fortfarande innefattar utställningar, uppträdanden, samtal, 
föreläsningar men på en mer samlad plats (Hemgården). Vi kommer inte i fysisk form att 
genomföra ett Pride Park i Stadsparken eller en parad från Knalleland till Stadsparken 
eftersom det känns osäkert med vilka restriktioner som gäller i augusti sett till folksamlingar. 
 
Vi kommer istället genomföra ett digitalt arrangemang. Vi kommer arbeta mer med sociala 
medier och livesändningar i sociala medier och andra plattformar. Detta handlar mycket om 
teknik vilket vi behöver ta hjälp utifrån med eftersom det inte är kunskaper, erfarenheter och 
utrustning som vi inte besitter själva.  



 
På detta sätt får människor fortfarande tillgång till våra utställningar, föreläsningar, samtal 
m.m. oavsett om man är hemma, borta, eller på resande fot. Vi kommer fortfarande att 
genomföra en del programpunkter där besökare är välkomna men på ett ordnat sätt som 
följer de restriktioner som gäller vid tillfället.  
 
 
 
Genomförande 
Vi har genomfört arrangemanget fyra gånger tidigare vilket gett oss erfarenhet, kunskap 
men också god inblick i förfarandet och proceduren kring att genomför ett evenemang. 
I år får vi bredda vår tekniska kunskap än mer, främst genom att ta in den kunskapen, 
tjänsterna och erfarenheten av det lokala näringslivet. 
 
Vi kommer utgå från Hemgården som blir mittpunkten med Prideshop, utställningar och där 
vi kommer att genomföra de flesta av våra sändningar med hjälp av anlitad personal. 
Därifrån kommer vi hålla samtal, föreläsningar m.m. 
 
Eftersom våra programpunkter i stort sett var satta när restriktionerna började gälla har vi fått 
tänka om och tänka nytt. Vi arbetar med en ny plan och försöker i den mån det är tillåtet och 
möjligt, arrangera programpunkter tillsammans med andra samarbetspartners, i andra lokaler 
och i det offentliga rummet i Borås.  

 
 
 
Stöd 
Med anledning av Covid-19 har vi dessvärre märkt av en mer återhållsam syn när det gäller 
samarbeten och sponsring jämfört med tidigare år vilket tvingar oss att justera utbudet av 
föreläsare, samtal, kulturarrangemang i form av dans och musik. 
 
Vår förhoppning är att Borås Stad trots denna utveckling väljer att behålla lagd bidragsnivå 
för att vi på så sätt skall kunna fortsätta vårt arbete utan att behöva dra ned på utbudet allt 
mer.  
 
Borås Stads roll i projektet är att digitala besökare, deltagare och invånare skulle ta del av 
information om vårt projekt och dess syfte som i sin tur kan ligga till grund för ett framtida 
arbete i såväl Borås som resten av Sjuhärad där dessa frågor kring hbtqia lyfts fram och som 
leder till ett fortsatt och utökat påverkansarbete gentemot det offentliga, enskilda personer, 
näringsliv, civilsamhälle, föreningar och organisationer i vårt samhälle. 
 
 
RFSL Sjuhärad För mer information 
Magasinsgatan 1 Projektledare 
504 35 Borås Daniel Karlsson 
033-10 69 70 0739-403467 
sjuharad.rfsl.se info@boraspride.se 
Org.nr: 864501-9699 
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Fritids- och folkhälsonämnden Diarium

Från: Johanna Jönsson
Skickat: den 4 juni 2020 11:00
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium
Ämne: VB: 

 

Från: Annelie Jonsson <Annelie.Jonsson@boras.se>  
Skickat: den 3 juni 2020 09:41 
Till: Hans Andersson <hans.andersson@boras.se> 
Ämne: Fwd:  
 
 
 
Skickat från min iPhone 
 
Vidarebefordrat brev: 

Från: "magnus.cramer@cramersblommor.com" <magnus@cramersblommor.com> 
Datum: 3 juni 2020 09:31:37 CEST 
Till: "annelie.jonsson@boras.se" <annelie.jonsson@boras.se> 
Kopia: Tulay Orre <tulay@sjuharad.rfsl.se>, "daniel.karlsson@cramersblommor.com" 
<daniel@cramersblommor.com> 

Inkomster  Uppskattn. 2020
Borås Pride Sponsring  350000

  350000

Utgifter 
Funktionärer  2000
Paraden  0
Pride Park  10000
Säkerhet  0
Programpunkter inklusive resa, logi, scen 130000
Marknadsföring  15000

  157000
Lokalkostnader 
Lokal  11500
Lokal inventarier 
Förbrukningsinventarier 
Programvaror 
Underhåll 

 11500

 
Personalkostnader 
Lön VL 40% PRIDE  220000

  220000
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Adminstrativa kostnader 
Kontorsmateriel  10000
Telefoni 
Post 
Larm 
Övrigt 
Bokföring + revisor 
Bankkostnader 
Övrigt 

 10000

 
 

 

 
Inkomster total  350000
Utgifter total  ?398500
Resultat  ?48500

 

 

Med vänliga hälsningar / Kind regards 
 
Magnus Cramer 
AB Cramers Blommor 
Tel: 0046 (0) 33 - 28 21 22 
Direkt: 0046 (0) 33 - 400 55 01 
 
Besök gärna vår nya webbshop 
shop.cramersblommor.com 
-->  

--> 
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Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, 

Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker Lokalförsörjningsnämndens 

anslagsframställan avseende Sjöbovallens ombyggnad med avseende på de 

merkostnader som uppstår i samband med de föreningsönskemål som 

uppkommit sent i processen.  

Fritids- och folkhälsonämnden begär samtidigt full kostnadstäckning för den 

utökade hyran från Lokalförsörjningsnämnden, exklusive merkostnaderna för 

de specifika föreningsändamålen.        

Ärendet i sin helhet 

Lokalförsörjningsförvaltningen har tagit fram en budget för att bygga nya 

omklädningsrum vid Sjöbovallen i Borås. De nuvarande är gamla och slitna och 

har tjänat ut. Efter att ritningar har tagits fram har föreningen (Borås GIF) 

återkommit väldigt sent i processen och vädjat om ett antal ändringar. Efter ett 

antal möten har vi hittat en kompromiss där vi till viss del kan tillmötesgå dessa 

ändringar. Detta påverkar budgeten negativt, det vill säga fördyrar byggnationen 

något. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att få stå för merkostnaden 

av ändringarna, vilket vi sedan har för avsikt att debitera i hyra till föreningen.                

Beslutsunderlag 

1. Lokalförsörjningsnämndens beslut 2020-05-19 Anslagsframställan för 

Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21                                

Samverkan 

Samverkan har sket med Lokalförsörjningsförvaltningen samt Borås GIF.  

Beslutet expedieras till 

1. Lokalförsörjningsnämnden 

2. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef

 









 
 

 
SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD  

TORPA SJÖBO 2:1 
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SEKTION A-A
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A-40-3-1001
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PLAN

A-40-1-1220

63182 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

FÖRKLARINGAR
ALLA MÅTT ANGES I MILLIMETER

ALUMINIUMPARTIAP
DÖRRÖPPNINGSAUTOMATIKDÖ
PASSERSYSTEMPA
STÅLDÖRRSD
ÖPPNINGSBART FÖNSTERÖP
VATTEN & AVLOPP FÖR AVSPOLNINGV/A

VATTEN FÖR AVSPOLNING (SLANG)V

2019-11-25

VÄGLEDANDE MARKERING

MABA MAHA

MATTIAS HAMMARGREN

A1    1:100

1032478
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45563 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

(ROSTFRI PLÅT PÅ VÄGG)
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FASADER & SEKTION A-A

A-40-3-1001

63182 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

SEKTION A-A

FASAD (MOT NORDOST) 

NO
CK

HÖ
JD

BY
Y
GN

A
DS

HÖ
JD

ÖPPNINGSBARA NÄTGRINDSDÖRRARVÄRMEPUMP

SOCKEL

KRÖNPLÅT, HÄNGSKIVA & FOTPLÅT
SILVERGRÅ RAL 9006 

STUPRÖR & HÄNGRÄNNA 
SILVERGRÅ RAL 9006

TAKFOT & BALKAR
NCS S 5500-N 

UNDERSIDA TAKSPRÅNG
FASADSKIVASKIVA, STENI COLOUR SN 9400

SOCKEL NCS S 5500-NPELARE NCS S 5500-N

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 8008FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400

ALUM. FÖNSTER RAL 5017

DÖRRBLAD I KONTRAST RAL 9003 
ALUMINIUMPARTI RAL 5017

ALUMINIUMPARTI RAL 9004ALUMINIUMPARTI RAL 5017

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400ALUMINIUMPARTI RAL 9004

SKÄRMTAK RAL 7004

ALUMINIUMPARTI RAL 9004

ALUMINIUMPARTI & DÖRRBLAD 
RAL 7004

ALUMINIUMPARTI RAL 7004
DÖRRBLAD RAL 9004

ALUMINIUMPARTI & DÖRRBLAD 
RAL 7004

TAKPAPP GRÅ

FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 9400 FASADSKIVA, STENI COLOUR SN 8008

ALUM. FÖNSTER RAL 5017 ALUMINIUMPARTI RAL 9004

FASAD (MOT SYDVÄST) 

FASAD (MOT SYDOST) 

FASAD (MOT NORDVÄST) 

BEF. MARK 

(INDRAGEN YTA MIN. 20MM)

TORPA - SJÖBO 2:1

2019-11-25

MABA MAHA

MATTIAS HAMMARGREN

1032478

45563 SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD

A1    1:100

BET ANT ÄNDRING AVSER DATUM SIGN

BEF. MARK 

BEF. MARK 

BYGGLOVSHANDLING





63128 – SJÖBOVALLEN OMBYGGNAD 
TORPA SJÖBO 2:1



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Sjöbovallen ombyggnad

Upphandlingsform

Objekts-/projektnr 63182  /

Färdigställt

Dok uppdaterad

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0,00% 0,00%

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte 

är byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar 

och lekutrustning. 3 575 000 20,43% 3 575 000 20,43%

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0,00% 0,00%

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, 

bjälklag, bärande väggar/pelare, 

takbjälklag, takstolar, ytterväggsstommar / 

färdiga ytterväggsstommar med puts- 

tegelbeklädnad

2 500 000 14,29% 2 500 000 14,29%

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-

sanering 330 000 1,89% 330 000 1,89%

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, 

balkongerräcken, stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, 

entrepartier och glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, 

råspont, säkerhetsanordningar, 

takbryggor, stosar, hängrännor, 

beslagning. 2 131 500 12,18% 2 131 500 12,18%

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och 

partier, sakvaror, köksinredningar, 

badrumsinredningar, övrig inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 578 000 9,02% 1 578 000 9,02%

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, 

innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, 

träfasader, ytskikt papp- och plåttak 1 300 000 7,43% 1 300 000 7,43%

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, 

elanläggning och va-anläggning, 

undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning 2 215 000 12,66% 2 215 000 12,66%

8 Vitvaror

- 15 år

Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, 

torktumlare 60 000 0,34% 60 000 0,34%

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, 

solceller, teleanläggning 1 510 000 8,63% 1 510 000 8,63% Delsumma

15 199 500

10 Övrigt post - fördelning Projektering 630 000 3,60% 630 000 3,60%

Bygg- och projektledning 600 000 3,43% 600 000 3,43%

Kreditivräntor 30 500 0,17% 30 500 0,17%

Myndighetskostnader 500 000 2,86% 500 000 2,86%

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader 230 000 1,31% 230 000 1,31%

Övrigt 310 000 1,77% 310 000 1,77% Delsumma

0,00% 0,00% 2 300 500

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande 

del) SKALL FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0,00% 0,00%

Anslutningsavgifter 0,00% 0,00%

Produktionskostnad inkl 

energiåtgärder= 17 500 000 1,00 0 0 17 500 000 1,00

Beräkningshjälp Prognos 17 500 000

Annan finans 0

Kvarvarande 0

HB -17 500 000

Diff 0

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Fördelning av Projektkostnad
- endast blå rutor fylls i av projektledare

Projektledarens totala kalkyl / prognos

Annan 

Finansiering 

( PLU, ENERGI 

etc) %-fördeln.

BOKSLUT 

2015-12-31 

För 

Komponents-

avskrivning

DEL 1 2020-03-03

Komponent; Förklaringar; Redovisad Total 

PK / prognos kr

%-fördeln.



ID.nr ML 533 Komponentsavskrivning  

Version 5

Projekt Sjöbovallen ombyggnad

Upphandlingsform 0

Objekts-/projektnr 63182  / 0

Färdigställt 0

DEL 2 
 Fördelning komponenter för 

avskrivning

- fylls i av beställare

Dok uppdaterad 2020-03-03

1 Mark Anskaffningsvärde i förkommande fall 0 0 Oändlig

2 Markanläggning

 - 30 år

Anordningar eller anläggningar som inte är 

byggnader eller inventarier, t.ex. vägar, 

parkeringsplatser, plattytor, planteringar och 

lekutrustning. 3 575 000

Marksanering Sanering förorenad mark 

( ska finansieras i driftbudget )
0

Övrigt post - fördelning
541 089 4 116 089 30 137 203

3 Stomme / grund

 - 80 år

Grundläggning inkl schakt, platta, bjälklag, bärande 

väggar/pelare, takbjälklag, takstolar, 

ytterväggsstommar / färdiga ytterväggsstommar med 

puts- tegelbeklädnad

2 500 000

Rivningsarbete Rivningsarbete inkl asbest och pcb-sanering

330 000

Anslutningsavgifter
0

Övrigt post - fördelning
428 331 3 258 331 80 40 729

4 Tak, fasad, fönster

- 30 år

Fasadytskikt inkl infästning, balkongerräcken, 

stuprör. 

Fönster, fönsterdörrar, ytterdörrar, entrepartier och 

glaspartier. 

Tätskikt tak, tegel- och btgpannor, råspont, 

säkerhetsanordningar, takbryggor, stosar, 

hängrännor, beslagning.

2 131 500

Övrigt post - fördelning
322 610 2 454 110 30 81 804

5 Stomkomplettering/

byggnadsinventarier/

inredning 

- 30 år

Trappor,  innerväggar, innerdörrar och partier, 

sakvaror, köksinredningar, badrumsinredningar, övrig 

inredning.

(Avskrivning extern fastighet kontraktstid )

1 578 000

Övrigt post - fördelning
238 836 1 816 836 30 60 561

6 Inre samt yttre ytskikt

- 20 år

Inre utskikt; Golvbeläggningar, 

målningsbehandlingar, kakel, klinker, innertak.

Yttre ytskikt; Ommålning fönster, dörrar, träfasader, 

ytskikt papp-och plåttak 

1 300 000

Övrigt post - fördelning
196 760 1 496 760 20 74 838

7 Installationer; el, rör, 

vent, hiss, kyla

- 25 år

Komplett ventilationsanläggning, elanläggning och va-

anläggning, undercentraler, hissinstallationer, kyla, 

storköksutrustning

2 215 000

Övrigt post - fördelning
335 248 2 550 248 25 102 010

8 Vitvaror Kyl, frys, spis, köksfläkt, tvättmaskin, torktumlare
60 000

Övrigt post - fördelning
9 081 69 081 15 4 605

9 Tekniska installationer 

- 15 år

Larm, lås, passage, brand, styrkort, solceller, 

teleanläggning 1 510 000

Övrigt post - fördelning
228 544 1 738 544 15 115 903

10 Övrigt post - fördelning Projektering ingår ovan

Bygg- och projektledning ingår ovan

Kreditivräntor ingår ovan

Myndighetskostnader ingår ovan

Besiktningar, övrigabyggherrekostnader ingår ovan

Övrigt ingår ovan

ingår ovan

Restpost Evakueringskostnader - lokalhyra mm ( betydande del) SKALL 

FINANSIERAS I DRIFTSBUDGET
0

Anslutningsavgifter ingår ovan

Underlag för komponentsavskrivning 17 500 000 Avskrivn/ år = 617 653 kr

Ränta = 1,50% Ränta = 262 500

Kapitalkostnad år 1= 880 153

Konto Aktivitet Objekt Ansvar Verksamhet Fritt

7910 4711

Kapitalkostnadskontering (ifylles av projektadministratör)

Summa / komp Avskrivnings-

kostnad/år

Redovisad Total PK / 

prognos kr

Förklaringar;Komponent; Avskriv. tid antal 

år;

Komponentsavskrivning 
Kostnadsfördelning för ny-, 

ombyggnad samt renovering

Lokalförsörjning - fördelning komponenter



Budgetsammanställning Projektnamn: Sjöbovallen ombyggnad Projekt nr: 63182    

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-05-02 2019-07-09 2020-03-02 2021-xx-xx Akt Fritt (Utgiftsslag) 2019-05-02 2019-07-09 2020-03-02 2021-xx-xx

Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag 

Budget Budget

överslag

Budget

proj.fram

Budget

anslag

Budget

Entreprenadutgifter KSEK KSEK KSEK KSEK Byggherrekostnad KSEK KSEK KSEK KSEK

9641 8212, 8215   Byggnadsarbeten 8 560 9 060 15 200 Myndighetskostnader 300 700 500 0

9641 8222, 8225   UE-arbeten (GE-arvode) 9644 8035  Bygglov 100 200 200

9641 8232, 8235   Markarbeten 1 000 1 500 9645 8045   Anslutningsavgifter 200 500 300

9641 8242, 8245   Målningsarbeten Konsultkostnader 350 830 630 0

9641 8312, 8315   VVS-arbeten 2 190 3 000 9651 8611,8615   Arkitekter 100 250 308

9641 8322, 8325   Sprinklerinstallation 9651 8621,8625   Landskapsarkitekt 100 86

9641 8332, 8335   Kylinstallation 9651 8631,8635   Geoteknikkonsult 50

9641 8342, 8345   Vattenrening 9651 8641,8645   Konstruktionskonsult 30 50 11

9641 8352, 8355   Brandskydd-gassläckn. 9651 8651,8655   VVS-konsult 100 150 75

9641 8362, 8365   Ventilationsinstallation 9651 8661,8665   Ventilationskonsult 30

9641 8372, 8375   Styr- och övervakning 9651 8671,8675   Elkonsult 40 50 59

9641 8382   Solcellsanläggning 9651 8711,8715   Övriga byggkonsulter 50 5

9641 8392   Underhåll 9651 8721,8725   Kökskonsult

9641 8412, 8415   Elinstallation 9651 8731,8735   Akustikkonsult 60 34

9641 8422, 8425   Hissinstallation 9651 8741,8745   Byggledning

9641 8432, 8435   Larminstallation 900 900 9651 8751,8755   Innemiljö 80 32

9641 8512, 8515   Storkök 9651 8771,8775   Brandkonsult 40 20

Summa entreprenadutgift 12 650 14 460 15 200 0 9651 8781,8785   Sprinklerkonsult

Summa byggherrekostnad 1 950 2 440 1 991 0 Kostnader för kontroll 650 860 830 0

Summa utgifter projektet 14 600 16 900 17 190 0 9631 8025   Ritningskopior

9652 8815   Kontroll Bygg 80 70

Utgifter för ersättningslokaler 0 0 0 0 9652 8825   Slut-/garantibesiktning 40 100 100

9681 8065   Lokalhyror 9652 8835   Kontroll VVS 5 10 10

9641 8522, 8525   Flyttningskostnader 9652 8845   Kontroll El 5 10 10

9542 8095   Bränsle (El/värme) 9652 8855   Kontroll Hiss

9652 8865   Kontroll Kök

9641 8442   Utrangering av byggnad 9652 8875   Kontroll Mark 10 10

9641 8532,8535   Oförutsett (ÄTA) 900 600 310 9652 8885   Kontroll Övrigt 50 30

9641 8542,8545   Övrigt 9669 8055,8056   Projekt-/byggledning 600 600 600

9699 8761,8765   Övriga tjänster Kapitalutgifter 50 50 30,5 0

Summa total för projektet 15 500 17 500 17 500 0 9852 8125   Ränta under byggtid 50 50 31

Yta m² BTA 682 682 682 682 9859 8135   Dröjsmålsräntor

Utgift total kr/m² BTA 22 727 25 660 25 660 0 Summa byggherrekostnad 1 950 2 440 1 991 0

Utgift entreprenad kr/m² BTA 18 548 21 202 22 287 0

Utgift byggherre kr/m² BTA 2 859 3 578 2 919 0

LOKALFÖRSÖRJNINGSFÖRVALTNINGEN



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Handläggare 
033 357366 

SKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00077 3.6.7.25 
 

  

 

Stöd till föreningslivet under pandemin 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden fattar ett inriktningsbeslut om att stödja de 

föreningar som är särskilt utsatta på grund av Covid-19. Beslutet förutsätter ett 

godkännande av Kommunstyrelsen.        

Sammanfattning  

Fritids- och folkhälsoförvaltningen föreslår att utverka stöd till både 

breddidrottsföreningar och till viss del elitidrottsföreningar. 

För elitidrottsföreningarna föreslås att de 10-15% som tas ut för de 

entrébelagda matcherna tas bort under 1 mars-31 december 2020. I vårt 

taxedokument finns reglerat en hyra per match som motsvarar 10%-15% av 

försålda biljetter på entrébelagda matcher. Taxan är 10% i Boråshallen och i 

Ishallen, medan den är 15% på Borås Arena. I dagsläget är avgiften inte relevant 

eftersom ingen publik tillåts komma in på arenorna. Oavsett om restriktionerna 

ändras under hösten, så måste föreningarna få en chans att budgetera och 

planera sin ekonomi för resterande del av året. Likaså föreslås att ingen 

reklamavgift tas ut för vare sig LED- eller skyltreklam i Boråshallen, Borås 

Ishall samt Borås Arena. De föreningar som berörs är Borås Basket i 

Boråshallen, Borås HC i Ishallen samt IF Elfsborg och Norrby IF på Borås 

Arena. 

För breddidrottsföreningarna föreslås ett extra stöd till de föreningar som av 

Folkhälsomyndigheten fått sådana restriktioner att det inte har gått att bedriva 

någon barn- och ungdomsverksamhet. Exempel på detta är dans- och   

kampsportföreningar. Äldre- och funktionshinderföreningar kan också bli 

aktuella utifrån sin begränsade förmåga att hyra ut sina föreningsägda lokaler, 

på grund av ett andra föreningar inte kunnat genomföra större samlingar eller 

aktiviteter. 

Riksidrottsförbundet kommer med besked under innevarande vecka, hur det 

statliga stödet ska regleras till föreningarna. Beroende på det utfallet, så kan 

Fritids- och folkhälsonämnden att behöva revidera kompensationen.  



Borås Stad 
  Sida 
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Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen gjorde alldeles i början av pandemin en 

enkät som skickades ut till samtliga bidragsberättigade föreningar i Borås. I 

enkäten ställde vi några enkla frågor om hur pandemin direkt eller indirekt 

påverkade föreningarnas möjligheter till intäkter. Vi bad också föreningarna att 

de skulle uppskatta storleken på ett eventuellt intäktsbortfall.  

 

Det stora flertalet av föreningarna uppgav att de inte påverkas i någon större 

utsträckning av pandemin. Dock har några föreningar uppgivit att de har stora 

intäktsbortfall till följd av inställda arrangemang, tävlingar och matcher. 

Förvaltningen har tagit kontakt med dessa föreningar (ca 10 st.) och gjort en 

djupare undersökning i intervjuform. Vi kommer fortsatt att ha en nära dialog 

med dessa föreningar för att eventuellt förekomma att föreningar råkar illa ut. 

 

I övrigt kan nämnas att många föreningar är välskötta sedan många år. Detta 

har resulterat i ett eget kapital som föreningarna nu kan använda i det mest 

akuta skedet.  

 

Det finns två grupper där särskild behandling kan behövas. Den första av dessa 

grupper är de föreningar som direkt råkar ut för de restriktioner som samhället 

ställts inför. Exempel på föreningar här är dans- och kamsportsföreningar. Av 

naturliga skäl kan de inte genomföra några aktiviteter alls då det direkt strider 

mot de direktiv som myndigheterna utfärdat. Kompensationsåtgärder bör hittas 

i varje unikt fall och i dialog med varje förening utifrån deras behov och 

förutsättningar. 

 

Den andra gruppen är våra elitföreningar. I regel har dessa föreningar stora 

intäktsbortfall på grund av utebliven publik på matcher samt att sponsorerna 

har blivit mer återhållsamma och tvingas till andra prioriteringar. Även här bör 

kompensationsåtgärder diskuteras i nära dialog med föreningarna.  

Oavsett vilken av grupperna man tillhör är det viktigt att poängtera att 

föreningarna behöver ha långsiktiga planer att arbeta efter. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

För breddidrottsföreningarna bedömer vi att kompensationen kan inrymmas i 

den befintliga bidragsbudgeten. Här beräknas ett överskott på grund av färre 

ansökningar för arrangörs- och anläggningsbidrag. Den ekonomiska 

kompensationen för elitföreningar består i minskade intäkter och kan inte 

belasta bidragsbudgeten. Här krävs ett godkännande av Kommunstyrelsen.  

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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Håkan Eriksson  Tommy Jingfors 

Ordförande   Förvaltningschef 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Sakiba Ekic 
Helena Ahlstedt 
Tommy Jingfors 

SKRIVELSE 
Sida 

1(5) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00003 3.6.9.3 
 

  

 

Evenemangsstrategi  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids-och folkhälsonämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta att anta 

”Säkerhetsnålen”, som den interna plattform för stadens arbete med 

evenemang. Syftet är att stadens förvaltningar och bolag ska vara en samlad 

aktör med ett gemensamt förhållningssätt som stärker Borås som en attraktiv, 

professionell och proaktiv evenemangsstad.         

Sammanfattning  

Fritids- och Folkhälsoförvaltningen fick 2014 uppdraget att ta fram en 

evenemangsstrategi i syfte att skapa förutsättningar för samverkan mellan 

aktörer och välplanerat värdskap i staden. Arbetet skulle ske i samverkan med 

Borås TME.  

Uppdraget: 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. 

De senaste åren har Borås som stad kunnat stå som värd för evenemang så som 

No Limit Street art festival, O-ringen orienteringstävling, U20 EM i friidrott, 

två SM-veckor och friidrotts SM.  Detta har bidragit till att Borås har levt upp 

som en evenemangsstad. 

Ett rikt föreningsliv och samverkan av många aktörer har gjort att evenemang 

har kunnat genomföras. De inblandade aktörerna i Borås är företag, 

föreningsliv, kommunens förvaltningar och ibland en och annan myndighet. 

Föreningslivet ansvarar för arrangemangen och har sina tävlingar och 

evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplåter arenor och 

anläggningar samt att mark- och exploateringsavdelningen kan upplåta 

markområden. Företagen inom besöksnäringen växer genom fler gästnätter och 

ökade besök. 

För att samla dessa aktörer kring evenemang i Borås finns ”Säkerhetsnålen”. 

”Säkerhetsnålen” är den lokala kommunikations- och samverkansgruppen i 

staden där berörda parterna inför, under och efter ett arrangemang samverkar 

för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangörer och 

arrangemangets deltagare och besökare. Borås TME, stadens destinationsbolag, 

ansvarar för samordning av gruppen.  
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Utöver att kunna genomföra evenemang har ”Säkerhetsnålen” bidragit till att 

skapa förutsättningar för samverkan mellan de olika aktörerna, kontaktytor, 

kommunikationsvägar, samsyn kring vikten av ett gott värdskap.  

Arbetet beskrivs i ”Säkerhetsnålens” handbok som även innehåller en målbild 

kring Borås som evenemangsstad som är en samling av skrivningar i Borås 

vision 2025, målområde 1 och Platsvarumärkesstrategin för Borås.  

Dessa skrivningar är redan antagna av Kommunfullmäktige respektive 

bolagsstyrelsen och har kunnat fungera vägledande när det gäller att locka hit 

evenemang. 

Åren efter 2014 har en stor utveckling skett när det gäller Borås som 

evenemangstad. En viktig plattform är och har varit samarbetet kring 

”Säkerhetsnålen”. Det faktum att stora evenemang har kunnat genomföras har 

gett träning i att samarbeta, hitta lösningar och förbättrat 

kommunikationsvägar. Detta tillsammans har resulterat i att bättre 

förutsättningar har kunnat skapas vilket uppfyller intentionen av uppdraget om 

att färdigställa en evenemangsstrategi. Detta arbete är nu sammanfattat i 

handboken för ”Säkerhetsnålen”. 

Med ”Säkerhetsnålen” som flexibel organisation finns nu stärkta förutsättningar 

för planering och genomförande av evenemang från start till slut och strategiskt 

arbete med att utveckla Borås som evenemangsstad. Borås vision målområde 1 

och Platsvarumärket Borås är måldokument som visar vägen framåt. Under året 

2020 kommer ”Säkerhetsnålen” som organisation befästas, handboken 

marknadsföras och Platsvarumärket Borås kommer att implementeras i staden. 

Detta ger en bra grund att värva evenemang som passar in i platsvarumärket, 

lockar stor publik, ger uppmärksamhet och passar stadens storlek och arenor.              

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och Folkhälsonämnden fick 2014 uppdraget att ta fram en 

evenemangsstrategi i syfte att skapa förutsättningar för samverkan mellan 

aktörer och välplanerat värdskap i staden. Arbetet skulle ske i samverkan med 

Borås TME.  

Uppdraget: 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. 

De senaste åren har Borås som stad kunnat stå som värd för evenemang så som 

No Limit Street art festival, O-ringen orienteringstävling, U20 EM i friidrott, 

två SM-veckor och friidrotts SM.  Detta har bidragit till att Borås har levt upp 

som en evenemangsstad. 

Ett rikt föreningsliv och samverkan av många aktörer har gjort att evenemang 

har kunnat genomföras. De inblandade aktörerna i Borås är företag, 

föreningsliv, kommunens förvaltningar och ibland en och annan myndighet. 

Föreningslivet ansvarar för arrangemangen och har sina tävlingar och 

evenemang. Fritids- och folkhälsoförvaltningen upplåter arenor och 
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anläggningar samt att mark- och exploateringsavdelningen kan upplåta 

markområden. Företagen inom besöksnäringen växer genom fler gästnätter och 

ökade besök. 

För att samla dessa aktörer kring evenemang i Borås finns ”Säkerhetsnålen”. 

”Säkerhetsnålen” är den lokala kommunikations- och samverkansgruppen i 

staden där berörda parterna inför, under och efter ett arrangemang samverkar 

för att skapa trygghet, säkerhet och en god upplevelse för arrangörer och 

arrangemangets deltagare och besökare. Borås TME, stadens destinationsbolag, 

ansvarar för samordning av gruppen.  

Sedan starten 2013 har arbetet i ”Säkerhetsnålen” utvecklats från ett fokus på 

att öka säkerheten för specifika större arrangemang till en plattform för ett 

strategiskt arbete att utveckla Borås som evenemangsstad i sin helhet. Detta 

görs via utbildning och flertalet arbetsgrupper med specifika uppdrag och 

utvecklingsområden som har identifierats genom tidigare genomförda 

evenemang.  

Myndigheter, förvaltningar, bolag och organisationer som arbetar inom 

”Säkerhetsnålen” är: 

 Lokalpolisområde Borås 

 Rättsenhet Väst Polisen 

 Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) sjukvård och ambulans 

 Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) 

 Borås TME – stadens destinationsbolag 

 Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Borås Stad 

 Tekniska förvaltningen, Borås Stad 

 Miljöförvaltningen, Borås Stad 

 Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad 

 Servicekontoret, Borås Stad 

 Kommunikationsavdelningen, Borås Stad 

 Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad 

 Lokalförsörjningskontoret, Borås Stad 

 Kulturförvaltningen, Borås Stad 

 Borås Energi och Miljö AB 

 Borås City 

 Västtrafik 

 Lokal- och regionaltrafiken i Borås, Nobina  

”Säkerhetsnålen” träffas ca sex gånger per år. Inför mötet träffas en styrgrupp 

bestående av; Borås TME (sammankallande), Lokalpolisområde Borås, CKS 

(Centrum för kunskap och säkerhet) samt tekniska förvaltningen. 

Utöver ordinarie möten i ”Säkerhetsnålen” samt styrgruppen träffas också 

respektive arbetsgrupper löpande under året. Varje arbetsgrupp skall arbeta 

utefter tydliga uppsatta mål samt en given tidsplan i de fall som inte är löpande 

processer, så som utbildning av volontärer.  
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Utöver att kunna genomföra evenemang har ”Säkerhetsnålen” bidragit till att 

skapa förutsättningar för samverkan mellan de olika aktörerna, kontaktytor, 

kommunikationsvägar, samsyn kring vikten av ett gott värdskap.  

Arbetet beskrivs i ”Säkerhetsnålens” handbok som även innehåller en målbild 

kring Borås som evenemangsstad som är en samling av skrivningar i Borås 

vision 2025, målområde 1 och Platsvarumärkesstrategin för Borås :  

Borås vision, målområde 1- Kommunfullmäktige 

”Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner en stolthet över 

att ge besökare en positiv upplevelse av staden. Våra satsningar på idrottsevenemang och 

kulturevenemang väcker känslor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. 

Det stärker stadens själ. Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring 

möten och evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för att 

dra fler möten och evenemang till Borås. 

Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang till Borås” 

Platsvarumärket Borås, Strategi för evenemang 

” Att använda staden som arena gör att evenemangen blir både tillgängliga och synliga för 

både invånare och besökare och stärker stadens livskraft. Vi ser evenemang som ett 

strategiskt sätt att locka publik och/eller deltagare till Borås och därmed få möjlighet att få 

visa upp vår stad. Det handlar i första hand inte om nya arenor eller stora investeringsprojekt 

för att vara med och konkurrera. Det handlar mer om att staden ska verka som en 

professionell och samlad aktör. Det vill säga, att förvaltningar och bolag uppträder i en 

gemensam anda och målsättning i att överträffa förväntningarna som ställs på arrangemanget. 

Det är de mjuka värdena som kommer vara avgörande i en framtida konkurrens- 

professionell intern organisation, ett värdskap i världsklass, tillvaratagande av samlade 

resurser, ansvarsfulla chefer och medarbetare samt en stor tillit till föreningar. 

Vi är övertygade om att vi kan hitta smidigare och effektivare arbetssätt om vi får samsyn 

och goda relationer. Vi ror också att lyckade evenemang kommer att ytterligare utveckla den 

kommunala organisationen och stärka arbetet i de nätverk som finns mellan olika aktörer 

och intressenter i staden. Staden arrangerar i sig inga evenemang utan det krävs föreningar 

och andra organisationer med människor med ett starkt driv för att genomföra olika 

arrangemang. Däremot ska staden genom sina nämnder och bolag underlätta och skapa 

förutsättningar för arrangemangen. Evenemangshandboken är ett exempel på hur staden 

bistår och underlättar för arrangörer. Större utmärkande arrangemang och evenemang ska ses 

som ett BORÅS- åtagande och därmed inte ses som ett uppdrag för en enskild nämnd. På så 

vis kan vi optimera stadens insatser och skapa bättre förutsättningar för framgångsrika 

projekt. En grupp som drivs av det gemensamma bolaget har till uppgift att identifiera, 

värdera och vinna hem evenemang till Borås. De evenemang vi vill värva passar in i vårt 

platsvarumärke och lockar stor publik och/eller deltagare samt uppmärksamhet.  

Dessa skrivningar är redan antagna av Kommunfullmäktige respektive 

bolagsstyrelsen och har kunnat fungera vägledande när det gäller att locka hit 

evenemang. 

Åren efter 2014 har en stor utveckling skett när det gäller Borås som 

evenemangstad. En viktig plattform är och har varit samarbetet kring 

”Säkerhetsnålen”. Det faktum att stora evenemang har kunnat genomföras har 
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gett träning i att samarbeta, hitta lösningar och förbättrat 

kommunikationsvägar. Detta tillsammans har resulterat i att bättre 

förutsättningar har kunnat skapas vilket uppfyller intentionen av uppdraget att 

färdigställa en evenemangsstrategi. Detta arbete är nu sammanfattat i 

handboken för ”Säkerhetsnålen”. 

Med ”Säkerhetsnålen” som flexibel organisation finns nu stärkta förutsättningar 

för planering och genomförande av evenemang från start till slut och strategiskt 

arbete med att utveckla Borås som evenemangsstad. Borås vision målområde 1 

och Platsvarumärket Borås är måldokument som visar vägen framåt. Under året 

2020 kommer ”Säkerhetsnålen” som organisation befästas, handboken 

marknadsföras och Platsvarumärket Borås kommer implementeras i staden. 

Detta ger en bra grund att värva evenemang som passar in i platsvarumärket, 

lockar stor publik, ger uppmärksamhet och passar stadens storlek och arenor. 

Beslutsunderlag 

1. Säkerhetsnålen, handbok 

2. Platsvarumärket                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Säkerhetsnålen startades 2013 i Borås och är den lokala kommunikations- 
och samverkansgruppen i staden där alla berörda parterna inför, under 
och efter ett arrangemang samverkar för att skapa trygghet, säkerhet och 
en god upplevelse för arrangörer och arrangemangets deltagare såväl som 
besökare. Borås TME, stadens destinationsbolag, ansvarar för samordning av 
gruppen. 
Sedan starten 2013 har arbetet i Säkerhetsnålen utvecklats från ett fokus på 
att öka säkerheten för specifika större arrangemang till en plattform för att 
utveckla Borås som evenemangsstad i sin helhet. Detta görs via utbildning 
och flertalet arbetsgrupper med specifika uppdrag och utvecklingsområ-
den som har identifierats i erfarenhet av tidigare genomförda evenemang 
tillsammans. 
Myndigheter, förvaltningar, bolag och organisationer som arbetar inom 
Säkerhetsnålen är:

•  Lokalpolisområde Borås

•  Rättsenhet Väst Polisen

•  Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) sjukvård och ambulans

•  Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF)

•  Borås TME – stadens destinationsbolag

•  Centrum för kunskap och säkerhet (CKS), Borås Stad

•  Tekniska förvaltningen, Borås Stad

•  Miljöförvaltningen, Borås Stad

•  Fritids- och folkhälsoförvaltningen, Borås Stad

•  Servicekontoret, Borås Stad

•  Kommunikationsavdelningen, Borås Stad

•  Samhällsbyggnadsförvaltningen, Borås Stad

•  Lokalförsörjningskontoret, Borås Stad

•  Kulturförvaltningen, Borås Stad

•  Borås Energi och Miljö AB

•  Borås City

•  Västtrafik

•  Lokal- och regionaltrafiken i Borås, Nobina och Transdev 

Läs mer om Säkerhetsnålen på boras.com/sakerhetsnalen

Bäring i befintliga styrdokument

Arbetet med evenemang och möten i Säkerhetsnålen är förankrat i Borås 
Stads övergripande styrdokument Borås 2025 Vision och strategi (antogs i 
oktober 2012 av Kommunfullmäktige), samt i Platsvarumärket Borås (antogs i 
januari 2019 av Borås TME:s styrelse, det gemensamt ägda bolaget som vilar 
på ett partnerskap mellan staden, näringslivet och högskolan.) 

SÄKERHETSNÅLEN BORÅS
– VÄLPLANERAT VÄRDSKAP

http://polisen.se
http://borasem.se
http://www.borascity.se
https://www.boras.se
http://boras.com/borastme
http://serf.se
http://www.vgregion.se
https://www.vasttrafik.se
https://www.nobina.com/sv/sverige/
https://www.transdev.se
https://www.boras.com/sakerhetsnalen/
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BORÅS 2025 VISION OCH STRATEGI 
Strategiskt målområde nr 1, Människor möts i Borås 

Borås är staden där social, etnisk och kulturell mångfald driver utvecklingen 
framåt. I spontana och planerade möten delar vi med oss och tar tillvara 
den kunskap, de erfarenheter och de insikter som människor har. 
Borås är staden där människor möts över generationsgränser. Borås har en 
bredd av mötesplatser, såväl fysiska som virtuella där ung möter gammal 
och där vår historia möter framtiden.
Mötesplatserna är också forum för kommunikation och dialog mellan Borås 
Stad och medborgarna. De mänskliga mötena lägger grunden för delaktig-
het och inflytande över Borås utveckling.
Genom möten och nätverk mellan olika professioner och verksamheter 
skapar Borås Stad nya samverkansformer som bidrar till omprövning och 
nytänkande. 
Borås är känt för sin servicekänsla och sitt goda värdskap. Boråsare känner 
en stolthet över att ge besökare en positiv upplevelse av staden.
Våra satsningar på idrottsevenemang och kulturevenemang väcker käns-
lor, ger stimulans och gör Borås attraktivt att besöka och bo i. Det stärker 
stadens själ.
Det är lätt för näringsliv och organisationer att samverka kring möten och 
evenemang. Vi använder de nätverk och kontakter vi har med omvärlden för 
att dra fler möten och evenemang till Borås. 

Strategier

•  Vi verkar för fler mötesplatser mellan generationer och kulturer.

•  Vi skapar mötesplatser mellan medborgare och Borås Stad där med-
borgare är medskapare och får ett reellt inflytande på stadens utveckling. 

•  Vi utvecklar Borås Stad till en lärande organisation där medarbetare 
samverkar över förvaltnings- och bolagsgränser. 

•  Vi skapar fler lokaler för möten och evenemang.

•  Vi samverkar med Högskolan för att utveckla en utbildning kring gott 
värdskap och servicekänsla.

•  Vi uppmuntrar och stödjer initiativ att dra stora möten och evenemang till 
Borås. 

•  Vi utvecklar samarbetet med Göteborg och kommunerna i Boråsregionen 
kring stora möten och evenemang.

•  Vi skapar tydliga välkomnande entréer till Borås.

Länk till Borås 2025 Vision och strategi:
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421f-
ba95bf0.html

PLATSVARUMÄRKET BORÅS
Hur vill vi utveckla platsen – Placemaking 
• En utökad stadskärna genom att förstora, förtäta och förstärka den och 

dess innehåll.

•  En promenadvänlig stad genom ny infrastruktur där det gröna och blå 
lyfts fram och binder samman.

•  En stad för kompetensutveckling och kunskapsförmedling där vi aktivt 
bjuder in till att organisationer och företag förlägger sina möten. Ett ökat 
samarbete mellan näringsliv och akademi genom studieplatser, uppsatser 
och forskningsprojekt.

https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
https://www.boras.se/kommunochpolitik/visionboras2025.4.46966c1e1580c421fba95bf0.html
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•  Vi lyfter in det gröna och det blå. Rya Åsar, våra naturområden och våra 
gröna lungor och parker är tillgångar som lyfts fram tillsammans med 
Viskan som är vår livsnerv och nyttjas till både rekreation och aktiviteter 
tillsammans med ett utökat samarbete både lokalt och regionalt. Stads-
nära natur som erbjuder aktiviteter och evenemang inom naturturism.

•  Staden som arena – en stad som med gott värdskap ställs om för eve-
nemang där staden i sig kan utgöra arenor anpassade efter de arrange-
mang som sker och ändå fungera som stad

•  Staden som besöksmål. Vi fortsätter med utsmyckningar, utställningar och 
upplevelser inom textil, mode och urban konst i det offentliga rummet 
så att staden i sig blir ett besöksmål för mer än invånarnas arbets- och 
handelsplats. Genom det når vi ett utvecklat mat- och nöjesutbud.

STRATEGI FÖR EVENEMANG
Att använda staden som arena gör att evenemangen blir både tillgängliga 
och synliga för både invånare och besökare och stärker stadens livskraft. Vi 
ser evenemang som ett strategiskt sätt att locka publik och/eller deltagare till 
Borås och därmed få möjlighet att visa upp vår stad. 

Det handlar inte i första hand om nya arenor eller stora investeringsprojekt 
för att vara med och konkurrera. Det handlar mer om att staden ska agera 
som en professionell och samlad aktör. Det vill säga, att förvaltningar och 
bolag uppträder i en gemensam anda och målsättning i att överträffa för-
väntningarna som ställs på arrangemanget. Det är de mjuka värdena som 
kommer att vara avgörande i en framtida konkurrens – professionell intern 
organisation, ett värdskap i världsklass, tillvaratagande av samlade resurser, 
ansvarsfulla chefer och medarbetare samt en stor tillit till föreningar.

Vi är övertygade om att vi kan hitta smidigare och effektivare arbetssätt 
om vi får samsyn och goda relationer. Vi tror också att lyckade evenemang 
kommer att ytterligare utveckla den kommunala organisationen och stärka 
arbetet i det nätverk som finns mellan olika aktörer och intressenter i staden. 

Staden arrangerar i sig inga evenemang utan det krävs föreningar och an-
dra organisationer med människor med ett starkt driv för att genomföra olika 
arrangemang. Däremot ska staden genom sina nämnder och bolag under-
lätta och skapa förutsättningar för arrangemangen. 

Evenemangshandboken är ett exempel på hur staden bistår och underlättar 
för arrangörer. Större utmärkande arrangemang och evenemang ska ses 
som ett BORÅS-åtagande och därmed inte som ett uppdrag för en enskild 
nämnd. På så vis kan vi optimera stadens insatser och skapa bättre förut-
sättningar för framgångsrika projekt. En grupp som drivs av det gemensam-
ma bolaget har till uppgift att identifiera, värdera och vinna hem evenemang 
till Borås. De evenemang vi vill värva passar in i vårt platsvarumärke och 
lockar stor publik och/eller deltagare samt uppmärksamhet.

Länk till Platsvarumärket Borås:
http://bit.ly/platsvarumarket

http://bit.ly/platsvarumarket
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Vår Handbok för evenemang och möten i Borås syftar till att underlätta arbetet 
för dig som arrangör i vår stad. Det är en sammanställning över vilka tillstånd 
som kan komma att bli aktuella, lokal kontaktinformation och länkar till ansök-
ningsblanketter och ansvarig verksamhet eller myndighet. Den innehåller också 
mallar för säkerhetsarbete samt riktlinjer och tips för att skapa miljövänliga och 
tillgängliga evenemang.

Lägg till:
Alla mallar, checklistor och handboken i sin helhet kan du ladda ner på:
boras.com/evenemangsarrangor

Underlaget i Handboken grundar sig på Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB’s) krav och rekommendationer på evenemangssäkerhet. För 
mer utförlig information hänvisar vi till:

Säkerhetsguide för evenemang
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
som MSB har gett ut.

Tips på övrig information och länkar
Vilka tillstånd behöver jag söka för mitt evenemang?
Tillväxtverket har tagit fram ett verktyg som hjälper dig som förening eller 
företagare att få en samlad bild över de uppgifter du behöver lämna och 
de tillstånd du kan behöva söka hos kommuner, myndigheter och länsstyrel-
ser.
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/checklista-evenemang/-/checklistor/
guide/10021/1

Var skall jag förlägga mitt evenemang eller möte?
Via Borås Stads hemsida kan du ta del av Boråskartan. Här hittar du infor-
mation som du kan ha nytta av när du planerar för ditt evenemang eller 
möte. Det är en digital karta som visar adresser och platser för olika typer 
av aktiviteter och information som har med kommunens service att göra. 
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kartormatningochgeografiskinforma-
tion/boraskartan.4.4f28fd2e158af84827f27c6d.html

Här kan du läsa mer om de idrottshallar och arenor som staden förfogar 
över, leder i naturen, skidspår, cykelleder osv:
https://www.boras.se/upplevaochgora.4.5eb0b90e155b397673c45b41.html

Pågående vägarbeten i Borås:
Kontrollera gärna att ditt val av plats inte kolliderar med pågående vägar-
beten. Uppdaterad information finns här:
boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar/pagaendevagarbete

PLANERA I GOD TID 

https://www.boras.com/evenemangsarrangor/
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/checklista-evenemang/-/checklistor/guide/10021/1
https://www.verksamt.se/alla-e-tjanster/checklista-evenemang/-/checklistor/guide/10021/1
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kartormatningochgeografiskinformation/boraskartan.4.4f28fd2e158af84827f27c6d.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/kartormatningochgeografiskinformation/boraskartan.4.4f28fd2e158af84827f27c6d.html
https://www.boras.se/upplevaochgora.4.5eb0b90e155b397673c45b41.html
https://www.boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar/pagaendevagarbete
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TILLSTÅNDSFÖRFARANDE
– UTDRAG UR MSB:S SÄKERHETSGUIDE FÖR EVENEMANG 
WWW.MSB.SE/RIBDATA/FILER/PDF/25929.PDF

Ett antal myndigheter och verksamheter är inblandade i tillståndsförfarandet men 
tillståndsansökan riktas alltid i första hand till polisen som sedan distribuerar an-
sökan på remiss. Nedan redogörs för de vanligaste remissinstanserna men det kan 
finnas fler (t.ex. Kustbevakningen, Tullverket, hamnmyndigheter samt större företag 
som direkt påverkas av evenemanget) beroende på evenemangets karaktär. 

• Polisen är den myndighet som ger tillstånd för evenemanget efter att ha 
konsulterat andra myndigheter. Andra berörda myndigheter ger tillstånd 
eller anvisningar för i evenemanget ingående aktiviteter utifrån respekti-
ve ansvarsområde. Vilka dessa myndigheter är beror på evenemangets 
karaktär.

• Kommunen kan ge tillstånd till, yttra sig kring, eller utöva tillsyn över ett antal 
förhållanden. Kommunerna har ganska stor frihet att organisera sin verksam-
het. Därför kan liknande ärenden hänvisas till olika kommunala instanser i olika 
kommuner. 

• Regionen och hälso- och sjukvården får ansökan skickad på remiss, för 
att de ska kunna bedöma om evenemanget kan komma att utgöra en 
utökad belastning av den normala sjukvården.

• Länsstyrelsen beslutar i vissa fall, efter samråd med polisen, om tillstånd 
som avser motorsportevenemang, tävling eller uppvisning med fordon 
på väg.

Skicka in tillståndsansökan i god tid. Beslutsmyndigheten måste ha skälig tid till 
handläggning av ärendet och det innebär att större evenemangs ansökning-
ar ofta måste inkomma minst ett par månader innan genomförandet. En tidig 
ansökan ger också arrangören tid att åtgärda eventuella anmärkningar – och 
chansen att få ett tillstånd ökar. 

För att tillståndsansökan ska bli behandlad måste tillståndsavgift först erläggas 
till polismyndigheten. Mer information om olika tillståndsavgifter finns på www.
polisen.se. Denna avgift är en kostnad för att polisen ska behandla ansökan, 
den betalas inte tillbaka om tillståndet nekas.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/


HANDBOK FÖR EVENEMANG OCH MÖTEN I BORÅS   8 | 43

TILLSTÅNDSFÖRFARANDET I BORÅS  
- STORA EVENEMANG
Planerar du att genomföra ett arrangemang i staden kontaktar du Borås TME i 
första hand för att se när i tid arrangemanget skulle kunna äga rum och/eller 
vilka kontakter du som arrangör bör ta innan du skickar in din tillståndsansökan. 
(Läs mer i avsnittet från Borås TME i handboken.)

När det gäller stora återkommande eller stora tillfälliga evenemang arbetar vi 
genom samverkansgruppen Säkerhetsnålen, där Borås TME är sammankallan-
de. I Säkerhetsnålen har vi ett mycket gott samarbete mellan de instanser som 
påverkas och arbetar med stora arrangemang i staden. Tillsammans lotsar vi 
dig som arrangör till rätt kontakter och instanser för att stötta dig i arbetet med 
din tillståndsansökan till polisen innan den skickas in för godkännande. (Mer 
information om Säkerhetsnålen finns på sid 3.)

Säkerhetsnålen i Borås har tagit fram en checklista för tillståndsförfarandet i 
Borås som inkluderat tidsplan och handläggningstider för olika tillstånd och dis-
penser gällande evenemang. Läs mer på sid XXX(vet vilken sida först när Hand-
boken börjar bli klar) eller ladda ned en pdf på boras.com/evenemangsarrangor

Läs mer om Säkerhetsnålen på:
boras.com/sakerhetsnalen

Läs mer om Borås TME eller kontakta oss direkt på:
boras.com/borastme
033-35 70 90
info@boras.com

OBS - UPPDATERA MED RÄTT SIDNR OCH 
HÄNVISNING NÄR HANDBOKEN ÄR KLAR

https://www.boras.com/sakerhetsnalen/
http://boras.com/borastme
mailto:info%40boras.com?subject=
http://polisen.se/Service/Tillstand 
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INNEHÅLL I EN  
TILLSTÅNDSANSÖKAN
– UTDRAG UR MSB:S SÄKERHETSGUIDE FÖR EVENEMANG 
WWW.MSB.SE/RIBDATA/FILER/PDF/25929.PDF

För att få tillstånd att arrangera ett evenemang måste man i ansökan visa hur 
man avser att leva upp till sitt ansvar som arrangör. 

Ansökan ställs till polisen och går sedan på remiss till andra berörda myndig-
heter. Den bör innehålla en ifylld blankett för ansökan om tillstånd för offentlig 
tillställning eller allmän sammankomst. Blanketten finns på polisens hemsida.

På blanketten förklarar arrangören vad det är för typ av evenemang och fyller 
i uppgifter om plats, datum, tider, besökskapacitet och åldersgränser för scen-
framträdanden samt vem som är ansvarig för evenemanget.

För mindre evenemang kan det räcka med en rätt ifylld blankett och ett par 
bilagor som beskriver säkerhetsarbetet på evenemanget. För större evenemang 
utgör blanketten den första sidan av en betydligt mer omfattande ansökan.

Följande dokument och uppgifter kan behöva biläggas ansökningsblanketten: 
• Evenemangsbeskrivning. Vad omfattar evenemanget? Hur många be-

sökare väntas? osv. Skisser och ritningar är bra komplement till en skriftlig 
redovisning.

• Säkerhetsplan. En säkerhetsplan är styrdokumentet för säkerhetsar-
betet på evenemanget. Den är också ett informationsdokument och ett 
kommunikationsverktyg som kan användas för att redogöra för myndig-
heterna hur säkerhetsarbetet kommer att gå till och vilka åtgärder som 
kommer att vidtas i fråga om ordning och säkerhet. En säkerhetsplan 
kan även redovisa säkerhetsorganisation, bemanning, riskhantering och 
åtgärdsplaner. Läs mer om säkerhetsplanen i avsnitt 1.4.

• Säkerhetsorganisation. Hur ser evenemangets säkerhetsorganisation ut?  
Hur arbetar den och hur många arbetar med säkerhet?

• Områdeskarta och skisser. Områdeskartan behövs för att myndighe-
terna ska få en uppfattning om evenemangets omfattning, identifiera 
risker och planera sina egna insatser. Skisser kan bifogas för att förklara 
händelser och aktiviteter.

• Planerat antal förordnade ordningsvakter.

• Planerad egen sjukvårdsorganisation.

• Planerat eget arbete med brandsäkerhet.

• Samarbetsparter. Arrangören bör redovisa med vilka parter man 
kommer att samarbeta, och hur. Det kan gälla sjukvård, räddningstjänst, 
socialtjänst m.fl.

• Övriga tillstånd, t.ex. tillstånd som redan sökts hos andra myndigheter 
och instanser, exempelvis tillstånd för matservering eller alkoholservering 
samt tillstånd för pyroteknik och användning av brandfarliga vätskor.

• Certifieringar och standarder. Används t.ex. samlingstält kan arrangö-
ren kräva in ett godkännandebevis och visa upp den i tillståndsansökan.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
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Med ett utförligt underlag i ansökningshandlingarna kan polis och arrangör 
tidigt få en uppfattning om vilka säkerhetsinsatser som krävs, inte minst vad 
gäller ordningsvakter.  

I polisens tillstånd anges de krav som polisen anser nödvändiga i form av exem-
pelvis ordningsvakter för upprätthållande av allmän ordning och säkerhet och 
andra åtgärder för att arrangemanget ska kunna genomföras på ett så säkert 
sätt som möjligt. I remissvar från andra myndigheter får arrangören reda på 
vad som måste åtgärdas för att aktiviteterna ska kunna genomföras. Det kan 
t.ex. gälla krav på vilka sjukvårds- och brandbekämpningsresurser arrangören 
måste tillhandahålla.

Ju mer information arrangören lämnar i tillståndsansökan, desto större är 
chansen att ansökan godkänns. Avslås ansökan kan arrangören föra en dialog 
med myndigheterna om vad det är som måste förbättras för att få ansökan 
godkänd.
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SÄKERHETSPLAN
– UTDRAG UR MSB:S SÄKERHETSGUIDE FÖR EVENEMANG 
WWW.MSB.SE/RIBDATA/FILER/PDF/25929.PDF

Säkerhetsplanen är dels ett arbetsredskap och dels ett styrdokument som 
beskriver hur arrangemanget arbetar med säkerhet. Viktigt att notera är att 
säkerhetsplanen även fungerar som ett kommunikationsmedel för den egna 
personalen och i kontakten med myndigheter, andra organisationer och samar-
betspartners, exempelvis i tillståndsförfarandet.

En säkerhetsplan bör innehålla:

• Evenemangsbeskrivning

• Säkerhetspolicy

• Regler och allmänna riktlinjer

• Organisationsbeskrivning

• Riskbedömning

• Områdesplan och beredskapsplan

• Övergripande planer

• Händelsespecifika planer och rutiner

Hur omfattande säkerhetsplanen behöver vara och hur utförligt varje punkt 
behöver beskrivas beror på evenemangets storlek och komplexitet. 

För utförlig information kring vad en säkerhetsplan bör innehålla och förklaring 
av punkterna ovan läs Säkerhetsguide för evenemang:
www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Ett minimum är dock att det finns en generell beskrivning av evenemanget och 
en områdesplan. Många frågor kan ofta besvaras genom en enkel men tydlig 
evenemangsbeskrivning samtidigt som bilder, ritningar och skisser över området 
hjälper till att ge en tydligare uppfattning om evenemangets omfattning.
 
Evenemangsbeskrivningen beskriver evenemanget för den som inte varit i kon-
takt med det tidigare. Här finns uppgifter om:
• ansvarig arrangör

• plats, starttid, öppettider, sluttid

• eventuellt alkoholutskänkningstillstånd

• publikantal enligt tillstånd

• antal släppta biljetter

• scener med publikkapacitet 

• andra allmänna uppgifter om evenemanget.

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
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Områdesplanen är en utförlig karta som visar samtliga delar av evenemanget 
och kringområden. Har evenemanget en camping bör denna också skissas ner 
på en karta. Det kan dessutom vara en bra idé att förse områdesplanen med 
ett rutnät och koordinater för att det ska vara lättare att hitta.

Områdesplanen bör innehålla följande: 
• fokuspunkter – t.ex. scener, entréer och utgångar 

• kringaktiviteter – t.ex. försäljare, alkoholserveringar eller tivoli 

• vägar, transportvägar och parkeringar 

• grindar, områden och andra delar av evenemanget som är accessbelagda 

• tillfartsvägar för utryckningsfordon

• utrymningsvägar och nödutgångar 

• områden för myndighetsverksamhet – sjukvårdsområde, ledningsplats, 
uppsamlingsplats för utryckningsfordon m.m.

Exempel och mallar
Längst bak i Handboken hittar du exempel på säkerhetsplan och säkerhetsor-
ganisation samt mallar för det samma. Här finns också mall för incidentrappor-
ter.
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ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT  
ORDNINGSLAGEN OCH LOKALA FÖRESKRIFTER 
Arrangörer behöver ett tillstånd från Polismyndigheten för att kunna genom-
föra ett arrangemang, det kan vara en allmän sammankomst, en offentlig 
tillställning och/eller användande av offentlig plats.

Nedan följer exempel på vad en allmän sammankomst,  
offentlig tillställning med mera kan vara:

• Allmän sammankomst; manifestation, demonstration, konsert, cirkus- 
föreställning, religionsutövning, teaterföreställning. 
polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/

• Offentlig tillställning; dans, marknad, mässa, uppvisningar av olika slag, 
idrottsevenemang, flyguppvisning.  
polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/

• Användande av offentlig plats; uteserveringar, byggnadsställningar,  
containrar, uppställande av varor, affischering.  
polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/

ÖVRIGA TILLSTÅND ENLIGT ORDNINGSLAGEN  
OCH LOKALA FÖRESKRIFTER
• Störande buller

• Sprängning

• Penninginsamling

• Fyrverkeri

Polisen behandlar ansökan och skickar den för yttrande till olika instanser, 
när svaret på yttrandet inkommit skrivs tillståndsbeviset ut av Polismyndighe-
ten. Viktigt att notera är att inga ansökningar handläggs innan avgiften är 
betald. Skickar man in ansökan digitalt så kommer en AVI via E-post till er. 
polisen.se/Service/Tillstand/Avgifter

Gå gärna in på polisens hemsida och läs om vad som gäller för just din ansökan: 
polisen.se

För att hitta en ansökningsblankett går du in samma väg som ovan och i 
sökrutan anger du ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala 
föreskrifter: 
polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/

Ansökningar eller frågor om tillstånd skickas till tillstand.vast@polisen.se

POLISEN

https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/allman-sammankomst/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-tillstallning/
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/offentlig-plats/
http://polisen.se/Service/Tillstand/Avgifter 
http://polisen.se
https://polisen.se/tjanster-tillstand/tillstand-ansok/
mailto:tillstand.vast%40polisen.se?subject=
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Sjukvården har två huvuduppgifter på ett evenemang: 

• ta hand om akuta sjukdomsfall och skador hos publik, personal eller ar-
tister, dvs. ”normal sjuklighet” som kan förväntas i en folkmängd motsva-
rande alla besökare, personal och artister

• ta hand om ett större skadeutfall efter en allvarlig händelse under eve-
nemanget. Denna del av sjukvårdens insatser behandlas i avsnitt 18.4.3.3.

Den offentliga sjukvården har ingen skyldighet att vara närvarande på större 
evenemang, men enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionen erbjuda akut 
hälso- och sjukvård till alla som vistas inom regionens gränser. Regionen har 
alltså skyldighet att ”planera sin hälso- och sjukvård så att en katastrofmedi-
cinsk beredskap upprätthålls inom regionens gränser”.

Arrangören kan inte lagligen tvingas att tillhandahålla sjukvårdsresurser, 
men om arrangemanget är oproportionerligt stort i förhållande till den loka-
la sjukvårdens resurser kan man i tillståndsprocessen komma överens om att 
det fordras att arrangören ordnar med egna sjukvårdsresurser för att evene-
manget ska kunna hållas. Därmed blir egna sjukvårdsresurser i praktiken ett 
villkor för att evenemanget ska få sitt tillstånd. Dessutom är egna sjukvårds-
resurser en utmärkt service till besökarna. 

Det är viktigt att den egna sjukvårdsorganisationen upprätthåller en god 
dialog med regionen, såväl under planering som utvärdering. Det är också 
klokt att föra statistik på alla insatser som gjorts då det utgör en god grund 
i den gemensamma planeringen för kommande genomförande. Läs mer om 
evenemangets sjukvårdsorganisation i avsnitt 3.7.

VARDAGSSJUKVÅRD
Ju fler människor som är samlade på ett område, desto större är risken att 
någon drabbas av akut sjukdom, skada eller annan åkomma som kräver 
någon form av akutsjukvård eller första hjälpen-åtgärd.

Antalet människor som behöver någon form av medicinsk insats vid ett eve-
nemang varierar, inte minst beroende på publikens sammansättning, typ av 
evenemang, väderförhållanden, brist på vatten och en mängd andra faktorer. 
Här kan den publikprofil som tas fram i planeringsarbetet vara till god hjälp för 
att bedöma sjukvårdsbehovet. Se kap. 14 för mer information om publik

Under ett evenemang som varar under flera dagar kommer vårdbehoven till 
stor del att vara detsamma som i den ”vardagliga” hälso- och sjukvårdens 
verksamhet, eftersom människor med olika kroniska sjukdomstillstånd som 
astma, diabetes, hjärtsjukdomar eller psykiska problem kommer att delta.

Erfarenheten visar att cirka en till två procent av en publik söker någon form 
av medicinsk hjälp under en evenemangsdag. Av dessa kommer cirka tio 
procent att behöva vidare behandling och ungefär en procent av dem som 
från början sökte medicinsk hjälp kommer att behöva transport till sjukhus. 
De allra flesta kontaktorsakerna är dock ganska lätt avhjälpta. 
I en publik på tiotusen personer behöver, enligt statistiken, ett par hundra 
personer sjukvårdsinsatser varje dag, mellan tio och tjugo kommer att behöva 
vidare behandling och en eller två att föras till sjukhus.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
– UTDRAG UR MSB:S SÄKERHETSGUIDE FÖR EVENEMANG 
WWW.MSB.SE/RIBDATA/FILER/PDF/25929.PDF

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
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LÄKEMEDEL 
Läkemedel får inte lämnas ut av vem som helst, men som arrangör kan 
man be Apoteket att öppna en filial för receptfria läkemedel. Har man en 
egen sjukvårdsorganisation med läkare och sköterskor måste läkaren ge en 
särskild delegation till sjuksköterskorna för att dessa ska få hantera såväl 
receptbelagda som receptfria läkemedel. Delegation från ordinarie yrkes-
verksamhet gäller alltså inte.

SÖDRA ÄLVSBORGS SJUKHUS

Vid stora evenemang som kan påverka sjukhusets normala inflöde av sö-
kande patienter vill sjukhuset informeras om evenemanget cirka 2 månader 
innan.

Kontakt:

Jan-Ola Höglund 
Säkerhetsstrateg 
Säkerhetsenheten
Södra Älvsborgs Sjukhus
jan-ola.hoglund@vgregion.se
Telefon 033-6161131
Mobil 0705-685354

Eller
Maria Nilsson
Beredskapssamordnare 
Säkerhetsenheten 
Södra Älvsborgs Sjukhus
maria.j.nilsson@vgregion.se
Telefon 033-6165080 
Mobil 0702-464805

mailto:jan-ola.hoglund%40vgregion.se?subject=
mailto:maria.j.nilsson%40vgregion.se?subject=
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NYTTJANDE AV ELLER STÄNGA AV STATLIG VÄG 
För att nyttja del eller stänga av statlig väg söks tillstånd hos Länsstyrelsen, 
Västra Götalands län.

REKLAMSKYLTAR UTMED VÄG
Om du vill sätta upp en reklam- eller informationsskylt utmed en väg kan 
det krävas tillstånd från Länsstyrelsen, Trafikverket eller kommunen. Därutöver 
krävs tillstånd från markägaren.
Läs mer om vad som gäller för just ditt evenemang här  
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/trafik-och-vag/
reklamskyltar-utmed-vag.html

TÄVLING MED FORDON PÅ VÄG ELLER  
UPPVISNING MED FORDON
Arrangör som vill ordna en tävling med fordon på väg behöver tillstånd från 
Länsstyrelsen. Kravet på tillstånd gäller även uppvisning med fordon,  
till exempel motionslopp på cykel. Du behöver ansöka om tillstånd senast 
fyra månader innan tävlingen eller uppvisningen. Om du inte lämnar in din 
ansökan i tid kan Länsstyrelsen behöva avvisa den.
Läs mer om vad som gäller för ditt evenemang här  
lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo/trafik/tavling-och-upp-
visning-pa-vag.html

Motortrafik i naturen

Det är förbjudet att köra ett motordrivet fordon på barmark i terräng, även 
om det är din egen mark. Det finns vissa generella undantag från förbudet 
och det är även möjligt att söka dispens för terrängkörning. För vattenskoter 
och snöskoter gäller speciella regler.
Läs mer här
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/
motortrafik-i-naturen.html

DISPANSER OCH TILLSTÅND FÖR SKYDDAD NATUR
Som arrangör kan du behöva ansöka om dispenser och tillstånd för änd-
ringar i nationalparker, naturreservat och naturminnen, samt områden med 
biotopskydd, djur- och växtskydd, vattenskydd eller landskapsbildsskydd.

Naturområden som är skyddade enligt miljöbalken, till exempel naturreservat, 
omfattas av regler som bestämmer vad du får och inte får göra i området. 
Om du ändå vill göra något som är förbjudet i ett skyddat naturområde, 
som t ex att arrangera ett arrangemang eller tävling, behöver du först bli 
beviljad dispens eller få tillstånd.
Läs mer här:
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktivite-
ter-och-ingrepp-i-naturen/dispenser-och-tillstand-for-skyddad-natur.html
Om det är kommunala naturreservat söks dispens eller tillstånd hos Tekniska 
förvaltningen, Park- och skogsavdelningen på Borås Stad.

Kontakt

Tekniska förvaltningen Borås Stad
Tel: 033-35 74 00  |  tekniska@boras.se  |  boras.se/tekniska

LÄNSSTYRELSEN,  
VÄSTRA GÖTALANDS LÄN

http://lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/trafik-och-vag/reklamskyltar-utmed-vag.html
http://lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/foretag/mark-och-bebyggelse/trafik-och-vag/reklamskyltar-utmed-vag.html
http://lansstyrelsen.se/VastraGotaland/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/infrastruktur-och-it/Pages/reklamskyltar-utmed-vag.aspx
http://lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo/trafik/tavling-och-uppvisning-pa-vag.html
http://lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/privat/bygga-och-bo/trafik/tavling-och-uppvisning-pa-vag.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/samhalle/trafik-och-infrastruktur/motortrafik-i-naturen.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/dispenser-och-tillstand-for-skyddad-natur.html
https://www.lansstyrelsen.se/vastra-gotaland/natur-och-landsbygd/aktiviteter-och-ingrepp-i-naturen/dispenser-och-tillstand-for-skyddad-natur.html
mailto:tekniska%40boras.se?subject=
http://boras.se/tekniska
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KRAV FÖR STORA RAKETER OCH SVÄVANDE LYKTOR
I Sverige krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att få:

• Skjuta upp raketer som väger mer än 500 gram.

• Släppa upp fler än 50 svävande lyktor på en gång.

• Släppa upp en eller flera stora svävande lyktor (lyktans höjd 100 cm eller mer).

Blankett för att söka tillstånd hos Transportstyrelsen för att släppa upp fler än 50 
svävande lyktor eller lyktor med en höjd på 100 cm eller mer finns att ladda ned här  
transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/
Raketer/Ansokan-om-tillstand-for-svavande-lyktor/

Ansökan måste lämnas in senast 21 dagar innan skarpt läge.

I övrigt ställer räddningstjänsten följande krav:

• Svävande lyktor får inte släppas upp om eldningsförbud råder.

• Kontroll av vindriktning ska göras vid uppskjutning så att de svävande 
lyktornas färdriktning är fri från hinder såsom träd och hus.

REGLERINGAR LATEXBALLONGER
Det krävs inget tillstånd för att släppa upp leksaksballonger som är gjorda 
av latex.

Följande regler måste dock följas 

• Ballongerna får inte innehålla metallfolie.

• Inga detaljer av hårt material får användas för att försluta ballongerna.

• Om det finns en flygplats inom 10 km radie från uppsläppsplatsen, måste 
ansvarig på flygplatsen kontaktas.

• De snören som används för att försluta ballongerna får inte vara längre 
än vad som är nödvändigt för själva förslutningen.

• Högst 1 000 ballonger får släppas upp vid varje tillfälle.

Läs mer på Transportstyrelsens hemsida 
transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/
Raketer/

TRANSPORTSTYRELSEN

https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Raketer/Ansokan-om-tillstand-for-svavande-lyktor/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Raketer/Ansokan-om-tillstand-for-svavande-lyktor/
http://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Raketer/
http://transportstyrelsen.se/sv/luftfart/flygplatser-flygtrafiktjanst-och-luftrum/Luftrum/Raketer/


HANDBOK FÖR EVENEMANG OCH MÖTEN I BORÅS   18 | 43

BORÅS TME
– EN VÄG IN FÖR DIG SOM ARRANGÖR I BORÅS

På Borås TME, stadens destinationsbolag, arbetar engagerade medarbeta-
re inom områdena Turism, Möten och Evenemang (TME). Vi har expertkun-
skap inom besöksnäringen. Det är oss du ska kontakta när du söker stöttning 
i Borås för ditt evenemang eller möte. Vi erbjuder professionell handledning 
i arbetet med:
• planering, marknadsföring och kommunikation

• värdskap och logistik

• rådgivning vid tillståndsansökan

• evenemangsledning

• bidprocesser för stora evenemang och kongresser samt site visits/inspections

• kontakter i staden, näringslivet och myndigheter

I bolaget drivs också projektet Team Borås – volontärsbank.
teamboras.se

Borås TME är stadens destinationsbolag och vi arbetar inom områdena Tu-
rism, Möten och Evenemang (TME). Borås Stadshus AB och Borås Näringsliv 
ekonomisk förening skall samäga bolaget i syfte att verka för att Borås fram-
står och upplevs som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare. 
Bolaget skall offfensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt med 
att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom besöksnäring 
och platsutveckling.

Läs mer om Borås TME eller kontakta oss direkt på
boras.com/borastme
033-35 70 90
info@boras.com

http://teamboras.se
http://boras.com/borastme
mailto:info%40boras.com?subject=
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När du som arrangör skickat in ansökan för ditt arrangemang till polisen 
så skickar polisen vidare ansökan för yttrande till (bland andra) Tekniska 
förvaltningen, Borås Stad. Tekniska förvaltningen ansvarar för en rad åtgär-
der och spelar ofta en central roll i arbetet med evenemang i staden. Det 
är viktigt att du som arrangör har en god dialog och gott samarbete med 
denna förvaltning. 

Följande ligger inom Tekniska förvaltningens ansvarsområde:

•  Avstängning av gata, väg och torg

•  Omledning av trafik

•  Tillfällig skyltning

•  Avspärrning på gatumark och parkeringar

•  Sänkning av hastigheten på gata/väg

•  Flytta/ändra på fasta installationer

•  Montera ner belysningsstolpar

•  Användning allmän platsmark och/eller parkmark

För att kunna genomföra ovan åtgärder krävs en så kallad TA-plan (trafik- 
anordningsplan). Planen tas fram i samarbete mellan arrangör och personal på 
Tekniska förvaltningen med godkänd utbildning. 

Här kan du läsa om pågående vägarbeten i Borås:
boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar/pagaendevagarbete

Läs mer på:
boras.se/tekniska

Kontakt 
Tekniska förvaltningen Borås Stad 
Telefon 033-35 74 00 
E-post tekniska@boras.se

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN, 
BORÅS STAD

http://boras.se/trafikochstadsplanering/gatorochvagar/pagaendevagarbete
https://www.boras.se/tekniska
https://www.boras.se/tekniska
mailto:tekniska%40boras.se?subject=
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ANSÖKAN ATT TILLFÄLLIGT NYTTJA KOMMUNÄGD MARK
För att arrangera ett evenemang på kommunägd mark behövs ett med- 
givande från kommunen (markägaren). En ansökan om att tillfälligt få nyttja 
mark görs till Mark- och exploateringsavdelningen på Stadsledningskansliet, 
Borås Stad.

Om marken utgörs av s.k. allmänplatsmark ex. gata eller parkmark ska 
ansökan göras till Tekniska förvaltningen (se avsnitt Tekniska förvaltningen i 
handboken). Känner ni tveksamheter kring vad som gäller just er plats för ert 
evenemang kontakta Mark- och exploateringsavdelningen så lotsar de er 
vidare till rätt förvaltning.

Kontakt
Mark och exploatering Borås Stad 
Telefon 033-35 70 00  
E-post mark@boras.se 

MARK OCH EXPLOATERING 
BORÅS STAD

mailto:mark%40boras.se?subject=
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Du behöver oftast bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra en skylt. Oav-
sett om din skylt, vepa eller banderoll kräver bygglov eller inte behöver du 
följa reglerna för utformning och placering av skyltar. Läs även Handbok för 
stadsmiljön, Borås stad (länk till boken kanske). 
Du behöver bygglov för att sätta upp, flytta och ändra på de flesta typer av 
skyltar inom ett område som omfattas av detaljplan. Även banderoller och 
vepor räknas som skylt. 
Skylttyper på byggnadsfasad som oftast behöver bygglov:

•  Friliggande bokstäver

•  Flaggskylt

•  Pendelskylt

•  Lådskylt

•  Skivskylt

•  Neonskylt/diodteknik

•  Elektronisk skylt / LED med rörligt eller bildväxlande budskap

•  Vepor/banderoller och flaggor

•  Byggskylt, se byggbod, byggetablering, byggskylt

•  Folieskylt

•  Målad skylt

•  Projektioner

•  Smart glas

•  Markisduk med tryck, se jalusier och markiser 

VISSA UNDANTAG FÅR KRAV PÅ BYGGLOV 
Du behöver inte bygglov för att sätta upp, flytta eller ändra:

•  En skylt vars area är högst 1 kvadratmeter förutsatt att det inte placeras 
på, eller i anslutning till, byggnad eller område som är kulturhistoriskt 
särskilt värdefullt.

•  Skylt för ett tillfälligt evenemang om skylten ska vara uppsatt i högst fyra 
veckor.

•  Orienteringstavla vars area är högst två kvadratmeter.

•  En skylt inomhus.

•  Valreklam i samband med val till riksdagen landstingsfullmäktige, kom-
munfullmäktige, Europaparlamentet eller Sametinget, eller i samband 
med folkomröstning.

•  Nationsflagga, flagga med kommunvapen eller liknande.

•  Vägmärke, tilläggstavla eller annan anordning för anvisning av trafik 
enligt vägmärkesförordningen.

•  Sjövägmärke eller en säkerhetsanordning för sjöfarten enligt sjötrafikord-
ningen.

BYGGLOV
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Bygglovsprocess 

En bygglovsprocess innefattar både ett bygglov och ett startbesked. När det 
gäller bygglov för enklare typ av skylt ofta kan båda beslut ges i ett. 
När det gäller större konstruktioner och skyltar krävs ofta ett tekniksamråd efter 
att bygglov beviljats för att senare få ett separat startbesked.
- Handläggningstid max 10 veckor (räkna efter ärendet är komplett för handling) 

Handlingar som krävs

•  Ansökan om bygglov – blankett finns att ladda ned på hemsidan

•  Situationsplan – beställ kartunderlag via hemsidan

•  Detaljritning – exakt hur skylten skall se ut; storlek, innehåll, kulör mm 

•  Fasadritning – hur det ser ut på fasaden tillsammans med tillkommen 
skylt. Eller hur det ser ut på olika sidor om det är fristående skylt. 

•  Konstruktionsritning eller beskrivning – hur ska skylten fästa upp på fasa-
den/marken, fundament mm. 

•  Illustration/foto – hur ska det ser ut med sin omgivning i perspektiv bild mm. 

•  Kontrollplan – förslag om enkel kontrollplan finns att ladda på hemsidan

•  Kontrollansvarig – i större skylt eller konstruktion kan kräva kontrollansva-
rig som ska med till teknisksamråd innan startbesked beviljas. 

Kontakt
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/bygglovochanmalan/behoverdusoka-
bygglov.4.5e594fa715e38064346d2533.html
Telefontid måndag- fredag kl. 10.00- 11.30, 033-35 85 00 

Boka tid för telefonmöte eller möte till handläggare via 
https://www.timecenter.se/byggloviboras/
Öppen mottagning varje tisdag mellan kl. 16.00-17.30 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/bygglovochanmalan/behoverdusokabygglov.4.5e594fa715e38064346d2533.html
https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/bygglovochanmalan/behoverdusokabygglov.4.5e594fa715e38064346d2533.html
https://www.timecenter.se/byggloviboras/
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TILLSTÅND BRANDFARLIGA VAROR 
Vid hantering av brandfarliga varor som överskrider mängderna i tabellen 
nedan ska tillstånd för brandfarlig vara sökas och anmälan föreståndare för 
brandfarlig vara skickas in. 

HANTERING

Yrkesmässig₂  
publik verksamhet

VOLYM (LITER)
Brandfarliga 
gaser

Extremt brand-
farliga eller 
Brandfarliga 
Aerosoler

Brandfarliga 
vätskor med 
flampunkt högst 
60°C

Brandfarliga 
vätskor med 
flampunkt högre 
än 60°C upp till 
och med 100°C₁

Inomhus: 2 
Utomhus₃: 60

100 100 10 000

(1.) Hit räknas även gasoljor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55–60 °C. 

(2.) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och frivilligorganisationer. 

(3.) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus. 

TILLSTÅND EXPLOSIVA VAROR OCH FYRVERKERIER
I princip all hantering av explosiva varor kräver tillstånd av räddningstjäns-
ten. Undantaget är fyrverkerier med en totalvikt under 5 kg. Om fyrverkerier 
ska skjutas upp i tätbebyggt område ska tillstånd sökas hos polisen oavsett 
mängd. (Se avsnitt Polisen i handboken.) 

Tid för ärendehantering för brandfarlig och explosiv vara

Kan vara så lång som 3 månader från det att en komplett ansökan kommit 
in. Det är mycket viktigt att ansökan är komplett. Kostnad: ca 5 000–6 000 kr 
för ett enklare tillstånd. 

Ladda ned ansökningsblankett på 
serf.se/foretag/brandfarliga-och-explosiva-varor

TILLFÄLLIG ÄNDRAD ANVÄNDNING AV LOKAL
Tänker ni ändra användning av en lokal i samband med ert arrangemang 
ska räddningstjänsten kontaktas. Exempelvis om en matsal ska användas till 
disco. Ingen särskild blankett finns. 

REGLERINGAR SOPKÄRL OCH CONTAINRAR
Regleringar gällande placering av sopkärl och containrar finns i räddnings-
tjänstens PM - Vägledning för uppställning av container m.m.

Ladda ned PM på 
serf.se/om-oss/dokumentbibliotek

SÖDRA ÄLVSBORGS 
RÄDDNINGSTJÄNST-
FÖRBUND (SÄRF)

http://serf.se/foretag/brandfarliga-och-explosiva-varor
http://serf.se/globalassets/om-oss/pm-9-placering-av-containrar-mm.pdf
http://serf.se/om-oss/dokumentbibliotek
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ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG ÖVERNATTNING I SKOLOR,  
FÖRENINGS- OCH FRITIDSGÅRDAR
Anmälan ska göras via särsklid blankett om tillfällig övernattning sker i  
lokaler där det normalt inte sker övernattning. Utöver anmälan ska en 
planskiss över byggnaden med vilka rum som ska nyttjas bifogas. Planskissen 
ligger sedan som grund för en tillfällig insatsplan och information till operativ 
brandpersonal. 

Lokalerna för övernattning ska uppfylla de krav som ställs i räddningstjäns-
tens PM om tillfälligt utnyttjande av skolor, föreningsgårdar och fritidsgårdar 
eller liknande. 

För mer information om aktuella lokaler kontakta Fritid- och folkhälsoförvaltningen 
via Borås Stads växel: 033-35 70 00. 

Fyll i anmälningsblanketten på 
serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning

Ladda ned PM på 
serf.se/om-oss/dokumentbibliotek

Tid för ärendehantering

Anmälan skall göras minst fem dagar innan tillfällig övernattning sker.  
Kostnad: 0 kr 

Kontakt  
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund  
Olovsholmsgatan 12 
506 34 BORÅS  
Telefon växel 033-17 29 00  
Fax 033-17 29 25  
E-post serf@serf.se

http://serf.se/skola-och-foreningsliv/overnattning
http://serf.se/om-oss/dokumentbibliotek
mailto:serf%40serf.se?subject=
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TILLSTÅND LIVSMEDEL
Det behövs tillstånd vid försäljning och hantering av livsmedel under fler än 
3-4 dagar under ett och samma arrangemang (oavsett om dagarna ligger i 
följd eller ej), eller vid återkommande evenemang 1–2 dagar per månad eller 
oftare.

Tänk på

Det finns många saker att tänka på vid hantering av livsmedel, även för de 
verksamheter som inte behöver registreras. Läs mer på vår hemsida: 
boras.se/tillstandsenheten

TILLSTÅND MILJÖ OCH HÄLSOSKYDD
Om ett evenemang ger upphov till störande buller, utsläpp till luft, vatten 
eller mark eller på annat sätt påverkar boendes närmiljö kan det behövas 
tillstånd från Miljöförvaltningen. Även vid risk för skador eller påverkan på 
naturmiljö, vattendrag eller mark genom körning, schaktning, uppställning, 
anläggning eller liknande kan tillstånd krävas.

Vattenskyddsområden

I vattenskyddsområden gäller föreskrifter, det vill säga särskilda regler om 
vad som är förbjudet i området. Vill du göra en åtgärd som är förbjuden 
enligt föreskrifterna måste du ansöka om dispens. Du ansöker hos dispens 
hos kommunens Miljöförvaltning.

Notera också att tillstånd och dispens för vissa typer av arrangemang kan be-
höva sökas hos Länsstyrelsen. Läs mer på sid 16 i avsnittet för Länsstyrelsen.

HYGIEN OCH SANITET
Använd i första hand alltid befintliga duschar i och kring området för arrange-
manget. Krävs tillfälliga lösningar ta kontakt med Miljöförvaltningen. Hur ärendet 
kommer att hanteras beror på skyddsbehovet i just det området ditt arrange-
mang äger rum.

TOBAK, FOLKÖL OCH E-CIGARETTER
Försäljning tobak är sedan 1 juli 2019 tillståndspliktigt, för att få sälja tobak måste 
först en ansökan skickas in och en utredning genomföras, därefter ska ett beslut 
om beviljande eller avslag fattas. Försäljning av tobak får inte påbörjas för-
rän ett positivt beslut fattats. Ansökan görs skriftligen via blankett eller genom 
e-tjänst som hittas på boras.se och sök på ”tobaksförsäljning”: 
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholto-
bakmedmera/tobaksforsaljning.4.30145b1c16b4de238a25248f.html

Folköl och elektroniska cigaretter är anmälningspliktiga. Anmälan görs skriftligen 
via blankett eller genom e-tjänst som hittas på boras.se och sök på ”anmälan 
om försäljning av folköl och e-cigaretter”:
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholto-
bakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter.4.22d8dbdb158917ddc-
57447ba.html

MILJÖFÖRVALTNINGEN, 
BORÅS STAD

http://boras.se/tillstandsenheten
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/tobaksforsaljning.4.30145b1c16b4de238a25248f.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/tobaksforsaljning.4.30145b1c16b4de238a25248f.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter.4.22d8dbdb158917ddc57447ba.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter.4.22d8dbdb158917ddc57447ba.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter.4.22d8dbdb158917ddc57447ba.html
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Från och med 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag som gör att rökförbudet utö-
kas med ett flertal nya platser utomhus. Läs mer på vår hemsida:
boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmed-
mera/tobakochfolkol/ennytobakslagkommerattgallafran1juli2019

Kontakt (Livsmedel, miljötillsyn, tobak, folköl m.m.) 

Miljöförvaltningen  
Telefon 033-35 30 00 
E-post miljo@boras.se

SERVERINGSTILLSTÅND
Vill ni servera alkoholdrycker och alkoholliknande preparat, krävs tillfälligt 
serveringstillstånd. Läs mer om serveringstillstånd på vår hemsida boras.se/
tillstandsenheten under rubriken serveringstillstånd. Där finner ni också vår 
e-tjänst för att lämna en ansökan.

Tid för ärendehantering

Kontakta gärna Tillståndsenheten för en dialog redan i planeringsstadiet. 
En ansökan om tillfälligt tillstånd till allmänheten behöver du göra senast tre 
månader före arrangemanget. 

Kontakt

Tillståndsenheten Miljöförvaltningen  
Telefon 033-35 87 70 
E-post: tillstandsenheten@boras.se

Aktuella telefontider finner ni på vår hemsida boras.se/tillstandsenheten 
under rubriken Serveringstillstånd.

https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter/forsaljningavelektroniskacigaretter.4.1bed2e1a15dde4cb0154dce3.html
https://www.boras.se/foretagare/tillstandochregler/forsaljninglivsmedelalkoholtobakmedmera/anmalanomforsaljningavfolkolochecigaretter/forsaljningavelektroniskacigaretter.4.1bed2e1a15dde4cb0154dce3.html
mailto:miljo%40boras.se?subject=
https://www.boras.se/tillstandsenheten
https://www.boras.se/tillstandsenheten
http://boras.se/ tillstandsenheten och där sök på serveringstillstånd. 
mailto:tillstandsenheten%40boras.se?subject=
http://boras.se/tillstandsenheten
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FOF ansvarar för idrottsanläggningar i staden och hanterar bidrag till fören-
ingar. Evenemang initieras i de flesta fall av enskilda föreningar. 
Idrottsevenemang sker många gånger på våra befintliga arrangemangsare-
nor och måste förbokas genom bokningen på Fritids- och Folkhälsoförvalt-
ningen.

Evenemang av större art genererar ett tätt samarbete mellan Borås Stads 
förvaltningar och bolag. FOF har en tillitsbaserad relation till föreningarna i 
staden och det är på den grunden allting vilar. Dialog och överenskommelse 
bygger idrottsevenemangen i staden. Engagemanget hos arrangörsfören-
ingarna är avgörande för vilken stöttning FOF kan ge. Staden bidrar i rimlig 
omfattning till att göra arenor och anläggningar anpassade. Näst intill all 
personalen på stadens anläggningar bekostas av FOF. Det är mycket som in-
går i deras ordinarie arbete, men långt ifrån allt. Var gränsen går mellan SK 
och föreningens ideella arbete möts vi kring så att alla är säkra på vad som 
gäller. Som arrangerande förening kan man söka Arrangörsbidrag. Bidragets 
storlek bestäms av ett antal olika parametrar.

Läs mer
Idrottsanläggningar
https://www.boras.se/upplevaochgora/idrottsanlaggningar.4.461763c21582ce-
0434baf42.html

Arrangörsbidrag
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivstodochbidrag/stodochbi-
drag/foreningsbidrag/arrangorsbidrag.4.3cc917c815870110c12a328c.html

Kontakt
fritid@boras.se

FRITIDS- OCH FOLKHÄLSO-
FÖRVALTNINGEN (FOF), 
BORÅS STAD 

https://www.boras.se/upplevaochgora/idrottsanlaggningar.4.461763c21582ce0434baf42.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/idrottsanlaggningar.4.461763c21582ce0434baf42.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/foreningsbidrag/arrangorsbidrag.4.3cc917c815870110c12a328c.html
https://www.boras.se/upplevaochgora/foreningslivsakerhetstodochbidrag/stodochbidrag/foreningsbidrag/arrangorsbidrag.4.3cc917c815870110c12a328c.html
mailto:fritid%40boras.se?subject=
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AVFALLSHANTERING OCH SORTERING
För att arrangera ett evenemang krävs en bra hantering av allt avfall och 
returmaterial. Borås Energi och Miljö är med ifrån planeringsstadiet och går 
igenom vilka fraktioner som är aktuella att sortera ut. Vi föreslår lösningar 
med exempelvis lämpliga fraktioner, antal kärl, container och lösningar för 
evenemanget. I utrustningsväg kan vi erbjuda kärl, containers, miljöstationer.

EXTRA FÖRSÖRJNING AV KRANVATTEN
Vid vissa arrangemang finns också ett behov av extra försörjning av kran-
vatten. Vi kan erbjuda att köra ut vattentankar eller ansluta vattenposter på 
det befintliga dricksvattennätet.

Genomförande
I genomförandefasen hanterar vi alla situationer som kan uppstå i hantering-
en av avfall och försörjning vid arrangemanget. Vi erbjuder ett journummer 
till en hos oss utsedd projektledare/arbetsledare. Med välplanerad logistik 
och tillgänglighet kan vi även lösa tömningar på kvällar och helger.

Uppföljning
Då många arrangemang är återkommande och även miljöcertifierade så är 
uppföljning viktigt. Vi erbjuder att tillsammans göra en utvärdering och tar 
fram statistik med t.ex. vikter, antal tömningar med mera.

Tänk på
• För att kärl skall kunna tömmas på plats skall det finnas plats så att 

fordon kan framföras dit kärl är placerade.

• Att du har tillräckligt med utrymme: en container är stor och tung och ska 
i första hand placeras på hårt underlag. Borås Energi och Miljö ansvarar 
inte för eventuella skador som kan uppstå på underlaget på grund av 
containers vikt. Är du osäker placera gärna skydd på underlaget.

• Sortera rätt: vid orena lass klassas hela containern som blandat avfall 
eftersom vi måste sortera manuellt. Avfallet får aldrig innehålla däck eller 
farligt avfall i form av exempelvis elektronik, tryckimpregnerat trä, lysrör, 
tv, vitvaror eller asbest. Fel-sorteringsavgift och eventuell behandlingsav-
gift utgår i förekommande fall.

• Trafiksäkerheten: fyll inte avfall över kanten och överskrid ej maxvikten. Om 
containern ska stå på allmän plats som gata, trottoar, vändzon eller liknan-
de krävs tillstånd från polismyndighet. Detta tillstånd sökes av kunden och 
ska uppvisas för Borås Energi och Miljö innan containern ställs ut.

• Vattnet som kan ställas ut i vår evenemangstank bör köras ut så nära  
arrangemangets start som möjligt. Vattnet håller en god kvalitet i ett 
dygn, därefter bör det bytas ut. Tänk på att placera vattenbehållaren på 
om möjligt skuggig plats för att hålla vattnet kallt.

Läs mer på: 
borasem.se/evenemang

BORÅS ENERGI OCH MILJÖ

http://borasem.se/evenemang
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CKS arbetar aktivt och strukturerat för ett tryggt och säkert Borås att leva 
och bo i, arbeta, besöka och uppleva. CKS säkerhetsenhet arbetar främst 
med ett förebyggande och systematiskt säkerhetsarbete, krisberedskap, om-
världsanalys och samverkande med en rad aktörer och myndigheter samt 
agerar stödjande och rådgivande i olika forum och nätverk. 

Vårt krisberedskapsarbete fokuserar på att minimera risker för störningar, 
förhindra allvarliga händelser och säkerställa ordning och säkerhet för alla 
som verkar, bor i och besöker staden.

Det är av vikt att CKS säkerhetsenhet får del av gällande säkerhetsplan och 
organisationsöversikt över evenemang som planeras i staden. Detta kommer 
även att utgöra en bilaga för stadens tjänsteman i beredskap att använda 
sig av vid behov.

Kontaktpersoner
Peder Englund, Avdelningschef 033-35 77 55
Rangbar Mohammad, Säkerhetschef 033-35 72 81

TIB – TJÄNSTEMAN I BEREDSKAP
Borås Stad har en central funktion på stadsledningskansliet som kallas för 
tjänsteman i beredskap (TiB). 

Vid en kris eller en extraordinär händelse är det av yttersta vikt att samhäl-
lets aktörer snabbt kommer igång och agerar. TiB är en funktion som kan 
nås dygnet runt, året runt och som ska initiera och samordna det inledande 
krisarbetet för att upptäcka, verifiera, larma och informera vid allvarliga 
kriser och händelser.

TiB kommer framförallt att kontaktas vid händelser som berör många verk-
samheter eller vid händelser som kan komma att eskalera eller få långtgå-
ende konsekvenser.

Det är viktigt att funktionen används på ett korrekt sätt och inte som någon 
form av telefonväxel eller i ärenden som inte är extraordinära. Det är först 
och främst förvaltningarnas utsedda person (chef i beredskap och/eller för-
valtningschef), eller motsvarande funktioner hos polis, räddningstjänst och 
andra myndigheter, som ska kontakta TiB vid behov.

CENTRUM FÖR KUNSKAP  
OCH SÄKERHET (CKS),  
BORÅS STAD
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SAMARBETE MED VÄSTTRAFIK VID EVENT
För att vi på bästa sätt kan hjälpa er som arrangörer när evenemanget 
påverkar kollektivtrafiken, behöver vi information minst en månad före eve-
nemanget. 

Det är därför mycket viktigt att ni skickar in ansökan till samtliga instanser 

tidigt.  Västtrafik får därefter information till sig.

INFORMATION SOM VÄSTTRAFIK TAR HAND OM
När evenemanget kräver trafikomläggning, indragna hållplatser med mera 
kommer Västtrafik att informera resenärerna om detta genom hållplatsan-
slag på berörd hållplats. Förändringen kommer även att finnas och vara 
sökbar i Reseplaneraren och Västtrafik To Go eller på vår hemsida – välj 
kommun Borås: vasttrafik.se/trafikinformation

Vid behov kan Västtrafik sätta in extra bussar som kör enligt tidtabell. Finns 
det behov utanför tidtabellen, kan arrangören eller kommunen köpa till ex-
tra turer. Kontakta i så fall Projektledaren på trafikomlaggning@vasttrafik.se 

VÄSTTRAFIK

mailto:trafikomlaggning@vasttrafik.se
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PÅ TILLGÄNGLIGA ARRANGEMANG KAN ALLA DELTA OCH 
MEDVERKA, OAVSETT FUNKTIONSFÖRMÅGA
En av fem som lever i Sverige har någon form av funktionsnedsättning. Det 
kan till exempel handla om nedsatt rörelseförmåga, läs- och skrivsvårighe-
ter, nedsatt syn, nedsatt hörsel eller funktionsnedsättning till följd av psykisk 
ohälsa. Vid arrangemang finns det mycket man som arrangör kan tänka på 
för att alla ska kunna delta och medverka.
• Det innebär bland annat att välja lokal som personer som  

använder rullstol kan komma in i och använda.

•  Det är också viktigt att undvika starkt doftande blommor eller parfymer 
som kan framkalla allergi.

•  Vid konferenser behöver föreläsarna informeras om vikten av att beskriva 
bilder och läsa upp texter i exempelvis PowerPoint-presentationer.

•  På tillgängliga arrangemang kan alla delta och medverka, oavsett funk-
tionsförmåga.

•  Att arrangera tillgängligt handlar om att vara medveten om vilka man 
arrangerar för och ge möjlighet att anpassa arrangemanget efter de 
olika behov som kan uppkomma.

•  Det är viktigt att tidigt i anmälan ge deltagare och medverkande möjlig-
het att uppge eventuella önskemål samt att ge information tidigt om vilka 
tillgänglighetsanpassningar som redan finns, exempelvis hörslinga.

• Det är också viktigt att erbjuda de som behöver lite extra tid att komma 
tidigare till lokalen och lämna senare. 

Vid osäkerhet, kontakta funktionshinderkonsulent eller tillgänglighetskon-
sulent.

Besök gärna Myndigheten för delaktighet med mer information om tillgänglig-
het. Myndigheten för delaktighet arbetar med att samordna handikappolitiken 
i Sverige. Läs mer här: mfd.se

VID EN ENTRÉ ÄR DET VIKTIGT ATT:
• Alla deltagare ska kunna komma in i anläggningen genom samma entré.

•  Det finns en avsläppningsplats inom 25 meter från entrén där Färdtjänst 
och taxi kan stanna.

• Det finns reserverad parkeringsplats inom 25 meter från entrén för perso-
ner med funktionsnedsättning.

• Gångvägen fram till entrén är framkomlig för personer som använder 
rullstol.

• Ledstråk från avsläppningsplatsen fram till entrén finns.

• Eventuell trappa framför entredörren är kompletterad med ramp, lutning 
1:20, eller hiss.

• Entredörren har ett fritt passagemått på minst 84 centimeter.

• Dörröppningen är fri från tröskel - eller så är tröskeln högst 25 millimeter 
och avfasad.

• Dörren har automatisk dörröppnare.

• Anvisad plats för rökare (om sådan finns) ligger minst 15 meter från 
entrén.

TILLGÄNGLIGA  
ARRANGEMANG

http://mfd.se


HANDBOK FÖR EVENEMANG OCH MÖTEN I BORÅS   32 | 43

INOMHUS/UTOMHUS
Alla deltagare och medverkande ska kunna ta sig fram till samtliga lokaler 
som används, till exempel grupprum, restaurang och toalett. Därför är det 
viktigt att:
• Deltagare och medverkande kan ta sig mellan lokalerna utan att passera 

trappor/trappsteg.

• Eventuell hiss är minst 1,1x1,4 meter. Större hiss för elrullstolar behövs. Hiss-
dörren är placerad på kortsidan.

• Utrymmet framför hissen är minst 1,5x1,5 meter.

• Dörrar som måste passeras har ett fritt passagemått på minst 84 centi-
meter.

• Dörrar har automatisk dörröppnare.

• Dörrarna inte har några trösklar. Eventuella trösklar är högst 25 millimeter 
och avfasade.

• Det finns toalett som även fungerar för personer som använder eldriven 
rullstol.

• Handikapptoaletten är minst 2.20x2.20.

• Tvålen på toaletterna är oparfymerad.

• Stora glasytor är tydligt markerade.

• Trappor är markerade så att de kan uppmärksammas av personer med 
nedsatt syn.

• Alla har möjlighet att se på framförandet, tänk på att man måste se 
även om man använder rullstol.

• Grupprummet har en möblering så att personer som använder rullstol 
kan delta.

• Skyltar till samtliga lokaler är tydliga och placerade så att de är lätta att 
se.

• Använd pictogram på skyltar. Rekommendation är att använda picto-
gram från www.pictogram.se.

HOTELLRUM
• När ett arrangemang kräver övernattning är utgångspunkten att alla 

deltagare kan bo på samma hotell.

• Det finns hotellrum som är tillgängliga för personer med funktionsnedsätt-
ning.

INBJUDAN
Ett tillgänglighetsperspektiv bör genomsyra planeringen av alla arrangemang. 
Det är också viktigt att vara ute i god tid. I inbjudan tillfrågas deltagarna:
• om de har behov av teckentolkning, syntolkning, skrivtolkning och/eller 

hörselteknisk utrustning.

• om de har behov av specialkost.

• om de har behov av dokumentation i alternativa format, till exempel i 
digital form på USB-minne eller på lättläst svenska.

I inbjudan finns information om att deltagare bör undvika parfym och andra 
doftande produkter, samt en tydlig vägbeskrivning till arrangemanget och hur 
man kan ta sig dit med kollektivtrafik.

http://www.pictogram.se
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ATT LÄGGA UPP ETT PROGRAM
Hur programmet läggs upp påverkar tillgängligheten. Pauser mellan pro-
grampunkterna är viktiga (riktvärde var 45:e minut).

Att tänka på i samband med genomförandet:
• Involvera medverkande så att de vet vilka krav som ställs på dem för att 

alla ska kunna ta del av arrangemanget.

• Viktigt att hålla programtiderna.

• Det är viktigt att tala i mikrofon, att tala tydligt samt att beskriva bilder 
och läsa upp vad som står i t.ex. PowerPoint presentationer.

• Information behövs om vad mat och dryck innehåller - samt att det finns 
alternativ. Använd gärna bilder som tydligt visar vad som säljs, exempel-
vis bild på en kopp med kaffe.

• Parfym och rakvatten bör inte användas.

• Information i alternativa format ska vara tillgängligt vid samma tillfälle 
som övrig dokumentation sänds ut, om man begärt det i sin anmälan.

• Tolkning erbjuds vid behov.

• Skrivet manus skickas till tolk i förväg.

• Tal i film textas. Annat ljud än tal återges med text i avvikande färg. Fil-
men ska även finnas på teckenspråk och i en syntolkad version.

Här hittar du Myndigheten för delaktighets olika checklistor för att underlätta 
arbetet med tillgänglighet och full delaktighet för alla: mfd.se/stod-och-verk-
tyg/publikationer/checklistor/

Borås Stads förvaltningar och bolag använder Västra Götalandsregionens 
riktlinjer för fysisk tillgänglighet, om man använder de riktlinjerna så blir mil-
jöerna användbara. Många anläggningar, byggnader, hotell och butiker är 
inventerade i tillgänglighetsdatabasen t-d.se, gå gärna in där för att inhämta 
speciell information om t.ex. hotellrum.

ANSLUT ER TILL FÖLJA MED-KORTET OCH BIDRA TILL ATT FLER 
KAN TA DEL AV KULTUR, FRITID OCH IDROTT!
Ni kan bidra till att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning 
att ta del av ert arrangemang genom att ansluta er till Följa med-kortet. 
Kortet innebär en möjlighet för personer med funktionsnedsättning att gratis 
ta med sig en annan person som stöd vid olika arrangemang och aktiviteter.

Ni kan läsa mer om Följa med-kort på: 
boras.se/upplevaochgora/foljamedkortet

http://mfd.se/globalassets/dokument/publikationer/checklistor/2015/2015-5-checklista-tillgangliga-moten-och-konferenser.pdf
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/checklistor/
http://www.mfd.se/stod-och-verktyg/publikationer/checklistor/
http://boras.se/upplevaochgora/foljamedkortet
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I linje med Borås 2025 – vision och strategi för Borås Stad har Miljöförvalt-
ningen och Borås TME tillsammans tagit fram denna checklista för miljö. Läs 
mer om visionen Borås 2025 på boras.se

REKOMMENDATIONER MILJÖ
Rekommendationerna är för dig som planerar att anordna ett möte eller 
evenemang i Borås. Miljöhänsyn kan ge många fördelar för ditt arrang-
emang, både i marknadsföring och ekonomiskt. Ett arrangemang kan ha 
negativ miljöpåverkan genom till exempel energiförbrukning, transporter 
och avfall. Om du tar på dig de gröna glasögonen redan i planeringen 
kan ditt arrangemang bli strukturerat, tydligt och kommunikativt. Genom att 
marknadsföra ditt miljöarbete visar du besökare och samarbetsparter att du 
prioriterar dessa frågor. Du minskar arrangemangets miljöpåverkan, blir en 
förebild för andra och bidrar till att vår planet mår bättre.

CHECKLISTA: ALLMÄNT
• Utse en miljöansvarig för arrangemanget.

• Fundera på om ni ska miljöcertifiera arrangemanget.  
Se bilaga för godkända miljöcertifieringar.

• Utbilda medarbetare och funktionärer i miljö. Då blir alla ambassadörer 
för miljöarbetet och arrangemanget trovärdigare i sina miljöval.

• Ställ krav på leverantörer, samarbetsparter och sponsorer.

• Prioritera partners som har ett aktivt miljö- och hållbarhetsarbete. Boka i 
första hand miljömärkt boende.

• Använd disk-, städ- och hygienartiklar som är märkta med Bra Miljöval 
eller Svanen.

• När arrangemanget är över, återställ området/anläggningen till dess 
ursprungliga skick.

• Fundera på om evenemangsspecifika kläder verkligen  
behövs.

• Vid återkommande evenemang tryck inte årtalet på loggan så kläderna 
kan återanvändas.

CHECKLISTA: KOMMUNIKATION
• Använd hellre digitala kommunikationskanaler än tryckta material.

• Skicka dokumentation elektroniskt, både före och efter  
möten.

• Tryck alla nödvändiga trycksaker på miljömärkt papper och på ett mil-
jömärkt tryckeri.

• Lyft det ni gör extra bra och låt det genomsyra hela  
arrangemanget. Till exempel inga giveaways, inga plastmuggar eller 
bara vegetarisk mat. Skryt, berätta vilket val ni gjort och varför!

• Skryt med ert miljöarbete – berätta externt och internt vilka bra miljöåt-
gärder ni gör.

MILJÖVÄNLIGA  
ARRANGEMANG
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CHECKLISTA: MAT OCH VATTEN
• Välj ekologiskt och Fairtrade-märkt mat.

• Begär att alla matförsäljare kan redogöra för matens  
innehåll.

• Registrera er livsmedelshantering hos livsmedelskontroll på Miljöförvalt-
ningen om du ska servera mat mer än två dagar.

• Erbjud alltid vegetariska alternativ.

• Servera i så stor utsträckning som möjligt ekologisk mat (MSC-märkt när 
det gäller fisk). Välj alltid bort rödlistad fisk.

• Välj närproducerad, säsongsanpassad och Fairtrade-märkt mat.

• Gör åtgärder för att undvika mat som slängs i onödan, exempelvis ge-
nom att laga mat efter hand som den beställs, erbjuda doggy bag eller 
olika portionsstorlekar.

• Välj kranvatten istället för flaskvatten, kan dessutom vara exotiskt för 
besökare från andra länder. Kranvatten sparar såväl pengar som resurser 
– det är 1000 gånger billigare än flaskvatten!

• Välj palmoljefria livsmedel så gör du en insats både för din hälsa och 
orangutangernas överlevnad.

CHECKLISTA: AVFALL
• Fundera redan i planeringsstadiet på hur du kan minska onödigt avfall.

• Återanvänd eller hyr istället för att köpa nytt.

• Undvik engångsartiklar och giveaways. Fundera kring ert tryckta material 
så att inget onödigt produceras.

• Planera inköp så att det inte köps för mycket eller i onödan.

• Undvik onödigt emballage och uppmana leverantörer att ta med embal-
lage tillbaka.

• Sortera ditt avfall i tydliga kärl; brännbart, matavfall, plast, metall, glas 
och papper.

• Välj i första hand varor gjorda på återanvänt eller nedbrytbart material.

• Vid återkommande evenemang, välj produkter och loggor som går att 
återanvända till nästa år.

CHECKLISTA: TRANSPORT
• Uppmuntra deltagarna att samåka eller åka kollektivt. Försök underlätta 

detta genom samarbete med kollektivtrafiken och smarta start- och slutti-
der för arrangemanget, anpassat till kollektivtrafikens tidtabeller.

• Välj själv att gå, cykla, åka kollektivt och samåka under arrangemanget.

• Samordna godstransporter.

• Använd fossilfria och miljöanpassade fordon i möjligaste mån.

• Anlita i så stor utsträckning som möjligt lokala firmor och leverantörer för 
att minska transporterna. Vid bud anlita gärna cykelbud.

• Vid bokning av taxi, efterfråga alltid miljöbilar.

Transporterna är inte bara en fråga om miljö utan även om plats. 100 bilar 
tar mer plats än 100 cyklar.

CHECKLISTA: ENERGI
• Släck belysning i tomma rum.

• Slå av utrustningen när den inte används, undvik stand by-läge.

• Använd energieffektiv utrustning och teknik.
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• Klimatkompensera för evenemangets klimatpåverkan.

• Energiförbrukning är mycket kopplat till transporter, se checklista för Transporter 
ovan.

CHECKLISTA: GÅVOR
• Undvik att ge bort gratisprodukter (överväg vad de har för effekt i förhållande 

till negativ miljöpåverkan).

• Se till att eventuella gratisprodukter är miljömärkta och/eller Fairtrade-märkta.

• Fundera på om en gåva till välgörenhet är ett alternativ till presenter/gi-
veaways. 

• Undvik onödig konsumtion och välj produkter som kommer till användning även 
efter arrangemanget.

Ska ni ge presenter till föreläsare/partners? Fundera på om det finns presenter som 
även gör hållbarhetsnytta - till exempel fadder i någon välgörenhetsorganisation, 
en tänkvärd bok, plan- 
tera ett träd, köpa utsläppsrätter eller varför inte ett bihotell?

MILJÖCERTIFIERINGAR FÖR EVENEMANG
Här är exempel på miljöcertifieringar för dig som vill  
miljöcertifiera ditt evenemang.
Håll Sverige Rent - Miljömärkt Event 
hsr.se/miljomarkt-event
Hållbara evenemang 
iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
Svensk miljöbas, Miljödiplomerat event  
svenskmiljobas.se/eventdiplomering.html

Är samarbetspartners miljöcertifierade/miljömärkta
En verksamhet som är miljöcertifierad eller miljömärkt visar sina kunder att de be-
driver ett aktivt miljöarbete. Om du frågar efter miljöcertifiering/miljömärkning i alla 
kontakter med samarbetspartners och bokningar till arrangemanget visar du att ett 
medvetet miljöarbete är viktigt.
• ISO 14001 - internationell miljöledningsstandard.

• EMAS - EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning.

• Miljödiplomering - ett enkelt och effektivt miljöledningssystem anpassat för små 
och medelstora verksamheter.

• Svanen - hotell och restauranger kan Svanenmärkas vilket garanterar en läg-
stanivå på miljöarbetet.

• Green Key - en miljömärkning av logi- och konferensanläggningar som garan-
terar att verksamheten arbetar för att minimera miljöpåverkan.

• KRAV-certifikat - för restauranger, visar vilken andel KRAV-märkta/EU-ekologis-
ka/MSC-märkta produkter en  
restaurang köper in.

Läs mer om miljömärkningar nedan eller på webbplatsen:: 
medvetenkonsumtion.se

Har du frågor kontakta: 
Miljöförvaltningen Borås Stad  
Telefon 033-35 30 00 
E-post miljo@boras.se 
boras.se/bobyggaochmiljo

http://hsr.se/miljomarkt-event
http://www.iso.org/iso-20121-sustainable-events.html
http://sis.se/tema/Hallbara-evenemang/Hur- hallbart-ar-ditt-evenemang 
http://svenskmiljobas.se/eventdiplomering.html
http://Medvetenkonsumtion.se
mailto:miljo%40boras.se?subject=
http://boras.se/bobyggaochmiljo
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Textilmärkningar

2019-09-27

Bra	Miljöval	 EU	Ecolabel	
Ekologisk

GOTS *	Oeko-Tex®	
100

*	Oeko-Tex®	
STeP

Svanen

Miljöhänsyn

Ekologisk	odling Viss	reglering	finns Viss	reglering	finns

Förbud	mot	kemiska	
bekämpningsmedel

Ambition	att	
minska	förbrukning

Strängt	begränsat Viss	reglering	finns
Varierande	
beroende	på	
material

Förbud	mot	konstgödsel Ambition	att	
minska	förbrukning

Regler	för	vatten-användning	
och	skydd

Förbud	mot	GMO-grödor

Förbud	mot	blekning Tillåtet	med	helt	
klorfria	metoder

Viss	reglering	finns Viss	reglering	finns
Natriumhypoklorit	
som	blekmedel	bör	

undvikas

Tillåtet	med	helt	
klorfria	metoder

Krav	på	förpackningsmaterial Delvis Delvis
Klorblekt	plast	ej	

tillåtet

Hälsa
Förbud	mot	användning	av	hälso-	
och	miljöfarliga	ämnen	i	
tillverkningen

Vissa	ämnen	är	
förbjudna

Vissa	ämnen	är	
förbjudna

Vissa	ämnen	är	
förbjudna

Vissa	ämnen	är	
förbjudna

Vissa	ämnen	är	
förbjudna

Kontroll	av	kemikalie-
användningen	i	tillverkningen

Till	viss	del Till	viss	del

Förbud	mot	kemikalie-rester	i	
den	färdiga	produkten

Viss	reglering	finns

Kvalitet
Krav	på	tvättäkthet,	slitage,	
krympning,	ljus-	och	
färgbeständighet
Arbetsvillkor

Följer	ILO:s	kärnkonventioner Ska	iakttas

Regler	för	säker	arbetsmiljö
Vissa	regler	kring	
exponering	för	

arbetarna

Garanterar	minimilön

*	Oeko-Tex®	har	två	certifieringar;	100	och	STeP.	

								Grön	markering	innebär	att	märkningen	uppfyller	kriteriet.	Om	grön	markering	saknas	innebär	det	att	märkningen	inte	innefattar	kriteriet.
									En	kommentar	innebär	att	märkningen	uppfyller	kriteriet	till	viss	del.	Med	reservation	för	eventuella	fel.
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Livsmedels-
märkningar

2019-09-27
Demeter EU-ekologiskt Fairtrade KRAV Rainforest	

Alliance
Svenskt	Sigill UTZ

Miljöhänsyn

Ekologisk	odling
Uppmuntras	och	genererar	
extra	premie	för	odlaren,	ca	
34%	av	försäljningen	är	eko

Förbud	mot	kemiska	
bekämpningsmedel

Till	viss	del.	
Användningen	ska	

minimeras.

Reglerad	
användning	tillåten

Vissa	preparat	är	
förbjudna

Vissa	preparat	är	
förbjudna

Förbud	mot	konstgödsel Reglerad	användning	
tillåten

Reglerad	
användning	tillåten

Tillåtet,	men	ställer	
krav	på	

skyddszoner

Reglerad	användning	
tillåten

Regler	för	vatten-användning	
och	skydd

Näringsläckage	till	
vattendrag	ska	

minimeras

Ansvarsfull	
användning	

förordas

Förbud	mot	GMO-grödor

Krav	på	förpackningsmaterial

Djuromsorg
Tillgång	till	utevistelse	
(utöver	svensk	lag)

Lamm	vistas	ute	en	
månad	utöver	

lagkrav

Liggplats	på	heltäckta	ytor	
inomhus

Förbud	mot	GMO	i	foder

Förbud	mot	animaliska	
produkter	i	foder	(ej	mjölk) Avser	idisslare

Fisk	och	ägg	får	
användas

Tillåtet	för	grisar,	
fjäderfä.	Ska	vara	
KRAV-certifierat

Fisk	och	ägg	får	
användas

Förbud	mot	kraftfoder Begränsad	
användning	

Begränsad	
användning

Begränsad	
användning

Max	50%	kraftfoder	
till	lamm	och	

nökreatur

Begränsat	antal	
läkemedelsbehandlingar

Får	ej	behandlas	
rutinmässigt	eller	

förebyggande

Enligt	
Jordbruksverkets	

bestämmelser

Begränsat	antal	
antibiotikabehandlingar

Längre	karens	vid	
upprepade	

behandlingar

Restriktiv	
användning

Hälsa
Förbud	mot	joniserande	
strålning

Förbud	mot	
livsmedelstillsatser

Vissa	tillåtna,	endast	om	
de	är	godkända	för	
användning	i	eko-

produktion

Vissa	tillåtna
Tillsatser	ska	vara	

godkända	inom	EU	för	
användning

Arbetsvillkor
Följer	ILO:s	kärnkonventioner	
om	arbetsrätt

Regler	för	säker	arbetsmiljö Systematisk	
arbetsmiljöarbete

Garanterar	minimilön

saknas	innebär	det	att	märkningen	inte	innefattar	kriteriet.	En	kommentar	innebär
att	märkningen	uppfyller	kriteriet	till	viss	del.	Med	reservation	för	eventuella	fel.

Om	du	ser	EU-lövet	på	en	förpackning	kan	du	vara	säker	på	att	det	du
äter	eller	dricker	verkligen	är	ekologiskt.	Lövsymbolen	måste	finnas
på	alla	förpackade	ekologiska	matvaror	som	producerats	i	EU.

						Grön	markering	innebär	att	märkningen	uppfyller	kriteriet.	Om	grön	markering
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MALL FÖR SÄKERHETSPLAN STORA EVENEMANG

 VAD BESKRIVNING

Evenemangsbeskrivning Beskrivning av evenemanget för den som inte varit i kontakt med det tidigare.

Ansvarig arrangör och TiB 
(tjänsteman i beredskap), jour,  
person tillgänglig dygnet runt

Plats

Datum för genomförande

Tider, program, schema

Max publikantal

Förväntat antal besökare/sålda 
biljetter

Förväntat antal deltagare

Eventuellt alkohol- 
utskänkningstillstånd?

Säkerhetspolicy Övergripande inställning till och prioriteringar beträffande säkerheten. 

Mål med säkerheten Vad strävar evenemanget att uppnå med säkerhetsarbetet?

Prioriterat säkerhetsarbete
Exempelvis: skadeförebyggande, trygghetsskapande, motverka våldtäkter, mins-
ka plankning, minskad alkoholkonsumtion etc

Regler och allmänna riktlinjer

Innefattar regler och allmänna riktlinjer som arrangören själv, eller i samråd 
med myndigheter, enats om. Det får dock inte förekomma riktlinjer som strider 
mot någon lag eller myndigheternas förhållningsregler.

Vad är tillåtet respektive inte 
tillåtet att föra in på evenemangs-
området?

Åldersgränser

Handhavande av eld på exem-
pelvis campingområde

Alkoholpolicy

Organisationsbeskrivning
Tydligt avgränsade ansvarsområden, personalresurser, kompetensnivå på 
personal, var personalen arbetar under evenemanget.

FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA SIDA
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MALL FÖR SÄKERHETSPLAN STORA EVENEMANG

 VAD BESKRIVNING

Riskförteckning Riskanalys och riskhantering. Hotbild.

Områdesplan, karta
Områdesplanen är en utförlig karta som visar samtliga delar av evenemanget 
inkl. kringområden. På kartan skall nedan punkter markeras ut:

Fokuspunkter t.ex. entréer, utgångar, scener

Kringaktiviteter t.ex. försäljare, hoppborg, serveringar

Vägar, transporter och parkeringar

Accessbelagda områden t.ex. grindar, avspärrningar etc

Brytpunkter t.ex. tillfartsvägar för utryckningsfordon, utrymningsvägar och nödutgångar

Områden för myndighetsverksamhet t.ex. sjukvårdsområde, ledningsplats, uppsamlingsplats för utryckningsfordon

Förvaring av brandfarlig eller
explosiv vara

Övergripande planer
Övergripande planer omfattar olika större funktioner för evenemanget så som 
publik, kommunikation och beredskap.

För mer information läs Säkerhets-
guide för evenemang msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Händelsespecifika planer och 
rutiner

Syftar till att organisationen och andra berörda parter i förväg vet hur de bör 
agera i en given situation.

För mer information läs Säkerhets-
guide för evenemang msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

LÄNKAR
Läs mer om säkerhetsplan här:
msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Ladda ner ifyllbar pdf för säkerhetsplan
här: boras.com/evenemangsarrangor

http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://boras.com/evenemangsarrangor
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MALL FÖR SÄKERHETSPLAN MINDRE EVENEMANG
 VAD BESKRIVNING

Evenemangsbeskrivning Beskrivning av evenemanget för den som inte varit i kontakt med det tidigare.

Ansvarig arrangör och TiB 
(tjänsteman i beredskap), jour,  
person tillgänglig dygnet runt

Plats

Datum för genomförande

Tider, program, schema

Max publikantal

Förväntat antal besökare/sålda 
biljetter

Förväntat antal deltagare

Eventuellt alkohol- 
utskänkningstillstånd?

Organisationsbeskrivning
Tydligt avgränsade ansvarsområden, personalresurser, kompetensnivå på perso-
nal, var personalen arbetar under evenemanget.

Riskförteckning Riskanalys och riskhantering. Hotbild.

Områdesplan, karta
Områdesplanen är en utförlig karta som visar samtliga delar av evenemanget 
inkl. kringområden. På kartan skall nedan punkter markeras ut:

Fokuspunkter t.ex. entréer, utgångar, scener

Kringaktiviteter t.ex. försäljare, hoppborg, serveringar

Vägar, transporter och parkeringar

Accessbelagda områden t.ex. grindar, avspärrningar etc

Brytpunkter t.ex. tillfartsvägar för utryckningsfordon, utrymningsvägar och nödutgångar

Områden för myndighetsverksamhet t.ex. sjukvårdsområde, ledmningsplats, uppsamlingsplats för utryckningsfordon

Förvaring av brandfarlig eller
explosiv vara

LÄNKAR
Läs mer om säkerhetsplan här:
msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Ladda ner ifyllbar pdf för säkerhetsplan 
här: boras.com/evenemangsarrangor

http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://boras.com/evenemangsarrangor
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Kontakt arrangör

Typ Funktion Antal Ansvarig Mobilnr Plats

Tävlingsledning Ledning 1 Kansli Sportfältet, NV hörnet,
Kanslitältet, se karta

Huvudansvarig Ledning 1 Stina
Bertilsson

Dagtid: kansliet, övrig tid 
hemma

P-vakter Stöd och
underhåll 4 Caesar

Davidsson P-plats X, se karta

Funktionärer Stöd och
underhåll 10 Erik

Filipsson
Bana Y, se karta för
placering

Ordningsvakter Säkerhet 3 Gustav
Helgesson

Patrull i område A, B, C,
se karta

Entrévärdar Säkerhet 4 Gustav
Helgesson

Röd och Blå port, se
karta

Brandsläckare Säkerhet 12 Gustav
Helgesson Se karta för utplacering

Utrymningsvägar Säkerhet 5 Gustav
Helgesson

Röd och Blå port samt
underhållsportar, se karta

Röda Korset-tält,
bemannat under
tävling

Sjukvård 1 Gunilla
Johansson

Sportfältet, SV hörnet, se
karta

Hjärtstartare Sjukvård 1 Gunilla
Johansson

Sportfältet, NV hörnet,
Kanslitältet, se karta

Mötesplats för
ambulans Sjukvård 1 Gunilla

Johansson Utanför Blå porten

Patrullerande
sjukvårdare Sjukvård 2 Kalle

Ludvigsson Område B, se karta

EXEMPEL PÅ SÄKERHETSORGANISATION

LÄNKAR
Läs mer om säkerhetsorganisation här:
msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Ladda ner ifyllbar pdf för säkerhetsorganisation 
här: boras.com/evenemangsarrangor

http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://boras.com/evenemangsarrangor
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Datum: Tidpunkt: Plats: Upprättad av:

Vad har hänt?

Beskriv händelseförloppet:

Genomförd åtgärd:

Förslag för att undvika framtida 
incidenter:

Övrigt:

INCIDENTRAPPORT

Datum: Tidpunkt: Plats: Upprättad av:

Vad har hänt?

Beskriv händelseförloppet:

Genomförd åtgärd:

Förslag för att undvika framtida 
incidenter:

Övrigt:

LÄNKAR
Läs mer om incidentrapport här:
msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf

Ladda ner ifyllbar pdf för incidentrapport 
här: boras.com/evenemangsarrangor

INCIDENTRAPPORT

http://msb.se/RibData/Filer/pdf/25929.pdf
http://boras.com/evenemangsarrangor
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Som en attraktiv plats för invånare, besökare och näringsliv
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Vi tror att du som läser det här är intresserad av Borås som plats.

Platsen Borås är summan av alla invånare (i skrivande stund över 112 

000 invånare) och vi är alla länkade genom det kommungemensam-

ma – genom företag, akademi, föreningar och organisationer. 

Platsen är också summan av vår historia, vårt arv från tidigare genera-

tioner och våra med- och motgångar. Vi kan reflektera över vår dåtid. 

Vår nutid har vi ibland så nära inpå och är så mitt uppe i att vi inte all-

tid kan se mönstret, men det är vår framtid som är det vi kan påverka. 

Det är också den det här dokumentet handlar om – framtiden för 

vårt Borås!

Vår identitet är kopplad till platsen och varje dag tar den emot besök 

från andra människor. Vad är det vi upplever när vi själva lever vårt 

liv här och vad förmedlar platsen till våra besökare? Vad vill vi att de 

ska känna och tycka? Vad säger de om Borås?  

Från det perspektivet har vi utgått. Avsändare är det gemensamt 

ägda bolag som vilar på ett partnerskap mellan staden, näringslivet 

och högskolan och som har följande mål:

•  Borås ska framstå som en intressant och lockande destination för 

både invånare och besökare. 

•  Varumärket Borås ska omfattas av positiva förtecken.

Förord
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Vi ser boråsaren och invånaren som basen för besöksnäringen och 

den största ambassadören för platsen om den upplevs som attraktiv. 

Om inte invånaren tycker om sin plats, vem vill då besöka den?  

Vår ambition är att här förklara hur arbete med destinations- och 

platsutveckling går till. Att det aldrig är en isolerad fråga utan ett  

arbete som är helt beroende av gott samarbete, öppenhet och samsyn. 

Att det offentliga och privata måste samspela. Vikten av ett gott rykte 

stärker invånarna, skapar intresse att besöka och gör det lättare att 

rekrytera och locka nya medarbetare, studenter och investeringar.

Vi har tagit många stora steg i vårt samarbete och vad som har hänt 

och blivit gjort de senaste decennierna. Vi har förflyttat vår position 

framåt och uppåt. Med all den erfarenhet och lärdom vi fått på vägen 

och med vetskapen om att det tar tid och kräver tålamod tar vi nu 

sikte på framtiden och beskriver hur vi vill bidra till platsens fort- 

satta utveckling. 

Borås januari 2019 

Styrelsen för BoråsBorås TME AB
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Vad är ett platsvarumärke?
Det som främst påverkar ett platsvarumärke är människors upp-

levelse av platsen och det som händer där, av de aktiviteter och det 

utbud som erbjuds. Alla de som tar del av platsen eller funderar över 

den, eller som är påverkade av andras upplevelse av platsen är med

och bygger bilden av platsen. Det innebär att vi som lever och verkar 

på platsen också har makten att förändra uppfattningarna om den. 

För att lyckas med det krävs att invånare, föreningsliv, offentlig verk-

samhet, näringsliv och akademi förenar sina krafter och jobbar

tillsammans för att utveckla vårt platsvarumärke och människors 

upplevelse av det. 

Det är också viktigt att bestämma hur man pratar om sin plats och 

vad man väljer att visa upp i form av bildspråk, tonalitet och inne-

håll. Idag styr inte marknadsavdelningen hur ett varumärke ska upp-

fattas, utan det är konsumenten som står för innehållet och sprider 

det själv. Möjligheterna att nå ut och få bra räckvidd finns, utma-

ningen är att få ut det innehåll man vill då vi inte längre äger kom-

munikation själva. Bra produkter, gott värdskap och kvalitets säkring 

blir våra verktyg.
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Platsutveckling
Allt hänger ihop, som en tråd genom de olika områdena. För att kunna 

förflytta och utveckla en plats som ägs av alla och ingen, behövs en 

gemensam målbild som inte bara accepteras utan är något varje för-

valtning och organisation vill ställa in sitt sikte mot för att bidra till 

det högre målet. Det handlar om att vilja identifiera sig med platsens 

värde. Först då blir det hållbart och tydligt för var och en samt för 

omvärlden.

Partnerskapet Borås består av tre huvudmän; 

Borås Stad med alla sina förvaltningar och bolag.

Borås Näringsliv som samlar företagen i denna medlemsförening. 

Högskolan i Borås med sin akademi och forskning.

Alla har en egen vision men också ett gemensamt mål med Borås, 

som samspelar och tillsammans skapar en attraktiv plats. Det handlar 

om att tillsammans se till att vi kan erbjuda invånare och besökare 

 ett bra utbud av restauranger, handel, fritids- och kulturaktiviteter 

och evenemang. Det handlar också om att erbjuda en estetisk tillta-

lande stadsmiljö, en plats för ökad kunskap, kompetensutveckling, 

integration och ett utvecklat näringsliv som kan attrahera och be-

hålla arbetskraften och attrahera nya investeringar och företags-

etableringar.
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PLACE MAKING
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Hur leds platsutveckling?
Platsutveckling, eller Place management, handlar om att leda och 

samordna planering och genomförande av attraktioner, upplevelser 

och aktiviteter som är unika för platsen Borås. Målet är att skapa 

nytta för såväl de enskilda intressenterna som för samhället i stort. 

Genom att ha en tydlig struktur för arbetet med platsvarumärket är 

det lättare för alla intressenter att se hur arbetet kommer att gå till, 

hur de själva bidrar i olika processer och vad som förväntas komma 

ut av samarbetet.

Ingen enskild intressent har ägarskap till platsvarumärket, utan det 

är något vi äger tillsammans. Platsvarumärket är inte heller en grafisk 

symbol utan snarare en upplevelse, en känsla och en uppfattning om 

vad platsen Borås ger mig som invånare, företagare, besökare, med-

arbetare eller arrangör. Att driva platsvarumärkesarbete är komplext 

och kräver tillit, öppenhet och samsyn. Det kräver förståelse och till-

låtelse för att andra har åsikter om den egna verksamheten.

Modellen till vänster visar hur den plattform för samverkan är upp-

byggd som ska hjälpa oss med styrning, planering och genomförande 

av olika projekt, aktiviteter och erbjudanden.
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PLACE MAKING
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01. Place management: 
Ledning och samordning
Ansvar: Samrådsarena

Uppgifter: Styrning, planering och genomförande

Samverkansplattformar och nätverk

I Borås använder vi Samrådsarenan, som består av representanter 

från de tre parterna och som träffas minst 2 gånger per år för att 

precis som namnet säger; samråda. Samrådsarenan i sig är ingen 

egen organisation utan ett nätverk där parterna delar sina tankar, 

idéer och utmaningar för att tillsammans komma fram till strate-

giskt viktiga frågor och mål för Borås. 

Det är det gemensamt ägda bolaget som tillsammans med kommun-

chefen administrerar och organiserar Samrådsarenans möten på 

uppdrag från kommunstyrelsens ordförande, vice ordförande, rektor 

på Högskolan och ordförande för Borås Näringsliv.
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02. Placemaking 
Ansvar: Fördelat på alla som är produktägare till det som påverkar en plats 

attraktivitet.

Ansvaret för Placemaking är inte alltid synligt och har sällan samma 

uppdragsgivare. Ansvaret finns i olika förvaltningar, organisationer, 

föreningar och/eller företag där kommun och fastighetsägare äger 

stora delar av makten att kunna förändra och utveckla. Insikt och 

lust att bidra till den större bilden är därför en nyckelfråga för att 

platsutvecklingen ska lyckas. 

Uppgifter:

• Fysisk planering och gestaltning av miljön.

• Utveckling av nya tjänster och produkter.

•  Definiera värdeerbjudandet – vilken nytta ska vi erbjuda invånare, 

företag och besökare.

Utmaningen är att få respektive produktägare att se hur deras beslut 

påverkar den gemensamma bilden av platsen. Vi arbetar med sam-

verkansgrupper och kommunikation så att delarna kan bilda en hel-

het. För att hålla kommunikationen ständigt levande och förankrad 

hos produktägarna ligger ägarskapet hos det gemensamma bolaget.

PLACE MAKING

PLACE Management

PLACE 
Branding

02.

01.

03.
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03. Place branding   
- Kommunikation
Ansvar: Borås TME, det gemensamt ägda destinations- och  

marknadsföringsbolaget.

Uppgifter:

•  Utveckling av storytelling och visuell identitet.

•  Marknadsplan med definierade målgrupper.

•  Kampanjer och konceptualisering.

PLACE MAKING

PLACE Management

PLACE 
Branding

02.

01.

03.
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Platsutveckling i relation 
till stadsutveckling
Besöksnäringen är en av landets viktiga basnäringar och den fortsätter   

att växa både i storlek och betydelse. De två stora aktörerna inom 

näringen, det statliga Visit Sweden och Svensk Turism, som samlar 

den privata sidan, har som gemensamt mål att på sikt fördubbla  

näringen.

Samtidigt har stadsutveckling blivit ett hett ämne. Medan besöks-

näringen har ”turister” som målgrupp, har stadsutvecklingen fokus 

på invånare och företag. Vi tror att de här två frågorna hör ihop. För 

att utveckla staden för våra invånare och företag och samtidigt göra 

den attraktiv för besökare, krävs att alla som arbetar med de här  

frågorna har samsyn om vad som ska göras.

Allt börjar med platsen – vår stad. Ur den definieras destination och 

anledningar till att människor väljer att leva och bo just här, eller 

att resa hit. För att attrahera besökare behöver vi få människor att 

prata gott om vår stad. Den måste erbjuda intressanta upplevelser 

och aktiviteter, vara tillgänglig och väl kommunicerad. En utvecklad 

besöksnäring i samverkan med en långsiktig och klok stadsutveck-

ling bidrar med just det, vilket naturligtvis gynnar alla som bor och 

verkar här. 

Av den anledningen ser vi invånarna som den största målgruppen, 

som besökare, som ambassadörer och som en viktig kommunika-

tionskanal för hur man pratar om platsen. Vi tror att om vi skapar en 

attraktiv plats för invånarna så är det lättare att attrahera besökare. 

Ekonomiskt och antalsmässigt utgör invånaren basen och huvud-

parten, och på toppen finns besökaren som spelar en viktig roll för att 

platsen skall kunna erbjuda ett rikligare utbud. Vi vill skapa en plats 

där man inte bara producerar utan där man även kan konsumera.
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Besöksnäringens geografi
Vår plats- och destinationsutveckling är förankrad i verkligheten  

– såväl politiskt som i näringslivet – genom att den samverkar med 

de målsättningar och planer som finns nationellt, regionalt, delregionalt 

och lokalt. 

Nivåerna är 

Nationell Visit Sweden

•  Säljer bilden av Sverige som vackert och modernt. Visar upp Sverige  

utifrån öppenhet och frihet, hållbarhet och hälsa och marknadsför vår 

unika, orörda natur som är tillgänglig för alla.

Tillsammans med olika branschförbund och Näringslivsdeparte-

mentet finns ett program som kallas Sweden Design Moves med mål 

att öka antalet internationella besökare till det kreativa Sverige och 

dess designupplevelser. I detta program är Borås en av de platser man 

identifierat som passar som besöksmål vilket gör att vi har och väntar 

fler press- och influencerbesök under de kommande åren. Det är vårt 

textila arv och forskning som de vill se och uppleva tillsammans med 

gatukonsten, Textile Fashion Center och Sandwalls Plats/Stadsparken.
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Regionalt Västsvenska Turistrådet, en del av Västra Götalandsregionen.  
Har som målområden

• Mat

• Natur (vandring, cykling och naturområden)

• Kultur (inkl. design och mode)

Delregionalt
Västsvenska Turistrådet vill arbeta via sina kommunalförbund och det  

gör Boråsregionen till en viktig part för att ta del av satsningar. Kommunal

förbundet har startat ett nytt treårsprojekt för att öka samverkan och arbetet  

i delregionen inom områdena:

• Evenemang

• Kultur som reseanledning

• Mötesindustri

• Måltidsturism

• Outdoor

Vi har också ett pågående samarbete mellan kommunerna i Sjuhärad 

med projektet Cykla och Vandra i Sjuhärad där Borås kommer att ta 

arbetsgivaransvar för projektledare.

Vår strategi är att jacka i både de nationella och regionala målen,  

kommunikationen och områdena för att dra nytta och fördel av den 

globala  marknadsföringen. Vi tar också relationsansvaret inom Borås 

och håller alla uppdaterade. Vi tar emot och samordnar allt på plats 

vid pr/pressresor och håller alla uppdaterade. 
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Hur vi berättar vår story 
Borås har präglats av handel sedan mitten av 1500-talet. När inte 

jorden kunde försörja bönderna, tog de sitt välgjorda hantverk och 

vandrade riket runt som knallar. Unika handelsprivilegier gjorde att 

vi fick sälja våra varor över hela Sverige och inte bara i vår egen bygd. 

När efterfrågan ökade började en mer omfattande tillverkning och 

snart var Borås Sveriges snabbast växande stad under industrialise-

ringen och vår position som centrum för landets textilindustri levde 

stark långt in i modern tid.

När produktionen började flyttas ut till låglöneländer stannade  

mycket av kompetensen kring design, varumärken och marknads-

föring kvar och när sedan den digitala tekniken slog igenom utveck-

lades postordern till e-handeln som i sin tur bidrog till världsledande 

kompetens kring logistik. Det är med entreprenörsanda och driv-

kraften att förändra vårt eget tillstånd som vi, gång på gång, har och 

kommer att fortsätta utveckla oss och vår position. Boråsregionens 

DNA är att se nya möjligheter när det behövs. Vi kom till världen som 

en handelsplats för textil och mode. Vi kliver in i framtiden som ett 

världsledande kompetenscentrum inom samma områden. Med  

Europas ledande science park inom textil och mode skapas forsk-

ningsresultat som leder till nya kunskaper, möjligheter och företag. 

För att utveckla dessa behövs en mylla och drivbänk med inkubators- 

och samverkansmiljöer. I det arbetet är partnerskapet mellan  

akademin, staden och näringslivet en av nycklarna till framgång.

Sättet vi kommunicerar på – det vill säga vår tonalitet och hur vi  

uttrycker oss speglar Borås personlighetsdrag som är Modiga,  

Innovativa, Lyhörda och Ansvarsfulla.
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Hur vi vill utveckla platsen 
– Placemaking
För att omvärlden ska uppfatta och se bilden av Borås så som den 

bild vi vill skapa behövs tydlig kommunikation, tonalitet och sprid-

ning av vårt budskap. Det är det som vi bestämmer att kommunicera 

som påverkar bilden. Självklart kan ingen äga någon annans uppfatt-

ning om en plats, men i de kanaler som vi själva driver och äger vill 

vi vara tydliga. 

Målet är att skapa en hållbar och kreativ utveckling av och på vår 

plats. Det är inget som händer av sig självt. Det kräver hårt arbete, 

långsiktiga investeringar, tålamod och realistiska mål som tar sin 

utgångspunkt i de möjligheter och förutsättningar som är unika för 

vår plats. Borås är en stad som präglas av innovation inom textil och 

design, med en citykärna som inkluderar både boende och besökare. 

Det är ett Borås med sköna, trygga, kulturfyllda stråk mellan arenor 

och mötesplatser. Stad och land samspelar och berikar varandra.
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För Borås har vi identifierat ett antal förändringar som får staden att 
utvecklas och bilden av Borås att förstärkas:

•  En utökad stadskärna genom att förstora, förtäta och förstärka den 

och dess innehåll.

•  En promenadvänlig stad som binder samman besöksmål och skapar 

helhet.  Djurparken inkluderas mer, och vi får en stad där man kan gå 

från park till park.

•  En stad för kompetensutveckling och kunskapsförmedling där vi 

aktivt bjuder in till att organisationer och företag förlägger sina möten. 

Ett ökat samarbete mellan näringsliv och akademi genom studieplatser, 

uppsatser och forskningsprojekt.

•  Vi lyfter in det gröna och det blå. Rya Åsar, våra naturområden 

 och våra gröna lungor och parker är tillgångar som lyfts fram tillsam

mans med Viskan som är vår livsnerv och nyttjas till både rekreation 

och  aktiviteter tillsammans med ett utökat samarbete både lokalt och 

 regionalt. Stadsnära natur som erbjuder aktiviteter och evenemang   

inom naturturism.

•  Staden som arena – en stad som med gott värdskap ställs om för eve

nemang där staden i sig kan utgöra arenor anpassade efter de arrange

mang som sker och ändå fungera som stad.

•  Staden som besöksmål. Vi fortsätter med utsmyckningar, utställningar 

och upplevelser inom textil, mode och urban konst i det offentliga rummet 

så att staden i sig blir ett besöksmål för mer än invånarnas arbets och 

handelsplats. Genom det når vi ett utvecklat mat och nöjesutbud.
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Strategi för evenemang 
Att använda staden som arena gör att evenemangen blir både till-

gängliga och synliga för både invånare och besökare och stärker 

stadens livskraft. Vi ser evenemang som ett strategiskt sätt att locka 

publik och/eller deltagare till Borås och därmed få möjlighet att visa 

upp vår stad. Det handlar inte i första hand om nya arenor eller stora 

investeringsprojekt för att vara med och konkurrera. Det handlar mer 

om att staden ska agera som en professionell och samlad aktör. Det 

vill säga, att förvaltningar och bolag uppträder i en gemensam anda 

och målsättning i att överträffa  

förväntningarna som ställs på arrangemanget. Det är de mjuka 

värdena som kommer att vara avgörande i en framtida konkurrens 

– professionell intern organisation, ett värdskap i världsklass, tillvara-

tagande av samlade resurser, ansvarsfulla chefer och medarbetare 

samt en stor tillit till föreningar. 

Vi är övertygade om att vi kan hitta smidigare och effektivare arbets-

sätt om vi får samsyn och goda relationer. Vi tror också att lyckade 

evenemang kommer att ytterligare utveckla den kommunala organi-

sationen och stärka arbetet i det nätverk som finns mellan olika aktörer 

 och intressenter i staden. Staden arrangerar i sig inga evenemang 

utan det krävs föreningar och andra organisationer med människor 

med ett starkt driv för att genomföra olika arrangemang. Däremot 

ska staden genom sina nämnder och bolag underlätta och skapa för-

utsättningar för arrangemangen. Evenemangshandboken är ett exem-

pel på hur staden bistår och underlättar för arrangörer. Större utmär-

kande arrangemang och evenemang ska ses som ett BORÅS-åtagande 

och därmed inte som ett uppdrag för en enskild nämnd. På så vis 

kan vi optimera stadens insatser och skapa bättre förutsättningar för 

framgångsrika projekt. En grupp som drivs av det gemensamma bola-

get har till uppgift att identifiera, värdera och vinna hem evenemang 

till Borås. De evenemang vi vill värva passar in i vårt platsvarumärke 

och lockar stor publik och/eller deltagare samt uppmärksamhet.

27



Strategi för  
mötes utveckling
Kongresser och möten i en stad ger både ekonomiska effekter samt 

utbuds- och kunskapseffekter och med ytterligare en anläggning har 

det vi arbetat för i tio år nu blivit verklighet. Borås med sitt geografiska 

läge, sin närhet till internationell flygplats, är känt för vårt goda värd-

skap. Med ett forskningsinstitut, en högskola som strävar mot att bli 

universitet och med många spets kompetenser kan vi lyckas att  fylla 

 staden med möten, både nationella  och internationella. Det ställer 

krav på att våra anläggningar presenterar sig och kommunicerar även 

på engelska. Möten som passar i våra profil områden och har 400–800 

deltagare är optimalt för Borås och det är en position som passar både 

stadens storlek, bäddutbud och geografiskt med Jönköping och Göte-

borg som närliggande platser mot en annan marknad. För att värva 

möten kan staden stötta med infrastruktur och värdskap. 

I samverkan med hotellanläggningar, vetskap om resonemang i eve-

nemangsgruppen och Borås Convention Bureau har bolaget ansvar 

att hålla den gemensamma almanackan med fler års framförhåll-

ning uppdaterad för att kunna planera och strategiskt fylla staden 

med evenemang och möten, jämt fördelat på både veckan och året.
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Borås position är design
Att ständigt våga förändra för att sedan utveckla något som inspi-

rerar, överraskar, berör och berikar – det är design för oss. I grund 

och botten står design för att utveckla och förbättra ett befintligt 

läge, vilket vi tycker går väl i linje med hur Borås fungerar idag och 

ska fungera i framtiden. Här förenar vi innovation, kultur, teknologi, 

mode, handel, hållbarhet och kunskap i ordet design. 
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Borås Stadshus AB och Borås Näringsliv ekonomisk förening skall 

samäga bolaget i syfte att verka för att Borås framstår och upplevs 

som en mycket attraktiv stad för invånare och besökare.  

Bolaget ska offensivt marknadsföra staden, men också arbeta aktivt 

med att söka förbättra och utveckla nuvarande verksamhet inom 

 besöksnäringen och platsutvecklingen. 

2019 års ägardirektiv för Borås TME
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”Att ständigt våga förändra för att sedan  
utveckla något som inspirerar, överraskar,  
berör och berikar”.
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Uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt 

samhälle 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna och översända 

förvaltningens uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 

till Sociala omsorgsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Handlingsplan för ett tillgängligt samhälle är ett dokument som beslutats av 

Borås Stads Kommunfullmäktige. För uppföljning ansvarar Sociala 

Omsorgsförvandlingen.  

Under perioden 2018-2020 har Fritids- och folkhälsoförvaltningen haft två 

uppdrag enligt planen, båda inom områdena tillgängliga friluftsområden och 

badplatser.   

Uppföljningen återfinns i bilaga 1.     

Beslutsunderlag 

1. Bilaga Uppföljning av handlingsplan för ett tillgängligt samhälle 2018-2020, 

2020-06-03 

Beslutet expedieras till 

1. Sociala Omsorgsnämnden 

 

 

 

Håkan Eriksson  

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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1 Inledning 

2 Uppdrag 

Status 2020 Uppdrag Beskrivning 

 Genomfört Nämnden ska utöka antal 
tillgängliganpassad naturområden 
(som är välbesökta). 

Syftet är att öka möjligheter till 
friluftsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning. 

 Genomfört Nämnden ska säkerställa att det finns 
minst en tillgänglighetsanpassad 
toalett i det naturområde som är 
markerat som tillgänglig anpassat. 

Syftet är att öka möjligheter till 
friluftsaktiviteter för personer med 
funktionsnedsättning. 

Nämnden ska utöka antal tillgängliganpassad naturområden (som är 

välbesökta). 

Under åren 2018-2020 har Kransmossens frilufts- och rekreationsområden tillgänglighetsanpassats. 
Sammanlagt har en sträcka av ca 2 kilometer tillgänglighetsanpassats utmed och i närheten av Kransån 
på Kransmossen. Flera tillgänglighetsanpassade rastplatser/fiskeplattformar finns utmed sträckan. 
Handikapp-parkering finns dels på ”Stora parkeringen” och dels vid Mariedalsstugan. Handikapp-
toalett finns i Mariedalsstugan. Tre mycket bra tillgänglighetsanpassade frilufts- och 
rekreationsområden finns nu i närheten av Borås centrum; Kransmossen, Kypegården och 
Hestra/Kolbränningens frilufts- och rekreationsområden.Tillgänglighetsanpassning av friluftsområden 
och badplatser är ett kontinuerligt pågående arbete för förvaltningen som syftar till att det ska finnas en 
bra geografisk spridning i staden både vad gäller tillgänglighetsanpassade frilufts- och 
rekreationsområden och badplatser. 
 
Sommaren 2020 kommer en ny tillgänglighetsanpassad badramp att läggas i vid Sandareds badplats. 
Sandareds badplats valdes bland flera andra för att den är flack, det är nära till parkeringen och 
vattennivån är relativt jämn över hela sommaren. 
 
I vår uppdaterade plan för Spår och leder finns en punkt med om att inom de närmsta 5 åren 
tillgänglighetsanpassa ett naturområde i något av serviceorterna/samhällena utanför stadskärnan. 
 

Nämnden ska säkerställa att det finns minst en tillgänglighetsanpassad toalett i 

det naturområde som är markerat som tillgänglig anpassat. 

Tillgänglighetsanpassade toaletter finns vid de frilufts- och rekreationsområden som är 
tillgänglighetsanpassade samt även vid ytterligare några badplatser som är ”flacka”. 
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Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 

2021 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner föreliggande avtal med 

Riksidrottsförbundet om SM-veckan 2021 och föreslår att kommunstyrelsen 

gör detsamma.         

Ärendet i sin helhet 

Borås Stad står som värd för SM-veckan 2021. Fritids- och folkhälsonämnden 

tillskrev Kommunstyrelsen om att vara värd för en SM-vecka vinter 2020 

alternativt 2021. Kommunstyrelsen fattade i sin tur ett formellt beslut, 2017-12-

18 §610, om att ansöka om värdskapet 2020 alternativt 2021 till 

Riksidrottsförbundet.  

Riksidrottsförbundet utsåg Borås till att vara arrangör för SM-veckan vinter 

2021. Aldrig tidigare har en vintervecka avgjorts så lång söderut som den gör i 

Borås.  

I ansökan till Riksidrottsförbundet skrev Kommunstyrelsen att ansökan ligger 

helt i linje med att Borås vill utvecklas som en arrangörsstad av rang. De 

tidigare SM-veckorna 2014 och 2017 har utfallit väldigt positivt med stor medial 

bevakning och uppmärksamhet. 

I avtalet regleras genomförande, samverkan, organisation, ekonomi, 

Riksidrottsförbundets åtagande, värdstadens åtagande och rättigheter och andra 

praktiska delar för arrangemangets genomförande.              

Beslutsunderlag 

1. Avtalet                              

Samverkan 

Avtalet har tagits fram av Riksidrottsförbundet (RF) i samverkan med Borås 

Stad. Jurister från både RF och Borås Stad har studerat detsamma. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 
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 PARTER 

 
Sveriges Riksidrottsförbund, organisationsnummer 802002-8166,  
Adress: Box 110 16, 100 61 Stockholm 
 
och 
 
Borås Stad, organisationsnummer 212000-1561,  
Adress: Box 907, 501 10 Borås 

 
har denna dag tecknat följande avtal. 

 DEFINITIONER 

 

Aktivas område Centralt Evenemangsområde i Värdstaden för 

SM:s tävlingsdeltagare  

Arenaskyltar TV-mässiga reklamskyltar, samt övriga publika 

skyltar, vid Tävlingsarena (omfattas av RF/SF-av-

tal) 

Avtalet Detta avtal om värdstad för SM-veckan och samt-

liga bilagor 

Branding Visuell utformning av Tävlingsområden och 

Evenemangsområden i enlighet med SM-veckans 

grafiska profil 

Citybranding All marknadsföring och utsmyckning av Värdsta-

den som inte är direkt kopplad till Tävlingsområ-

den och Evenemangsområden.  

RF-SISU distriktet Distriktet enligt 9 kap. RF:s stadgar 

Evenemanget SM-veckan vinter i Borås 2021 

Evenemangsområde Ett eller flera olika Tävlingsområden inklusive 

eventuella Eventområden 

Eventområde Specifikt dedikerat område för aktivering för part-

ners/sponsorer och olika kringarrangemang 

Eventyta Specifik angiven plats för enskild sponsor/part-

ners aktivering 

IF Idrottsförening 

Part  RF och Värdstaden, var för sig 

Parterna  RF och Värdstaden, gemensamt 

Projektgruppen Central projektgrupp enligt 9 i vilken RF och 

Värdstaden samarbetar om Evenemanget  

RF  Sveriges Riksidrottsförbund 

SF Specialidrottsförbund 

SISU Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 

 



 

 

SM Svenska mästerskapstävlingar (SM) enligt 12 kap.  

1 §RF:s stadgar 

SM-veckan Evenemang beskrivet enligt 3.1 

Styrgruppen Grupp enligt 9 i vilken RF och Värdstaden samar-

betar om Evenemanget  

SVT Sveriges Television 

TV-kluster Ett Tävlingsområde där det går att göra flera olika 

tv-produktioner efter varandra, utan omfattande 

omriggar 

Tävlingsarena Plats där SM-tävling genomförs 

Tävlingsområde Tävlingsarena utifrån respektive SF:s tekniska 

specifikation, nödvändiga biutrymmen för SM-

tävlingens genomförande, samt publikplatser 

”Värdstäderna” Värdstaden Borås stad 

 BAKGRUND 

3.1 SM-veckan är ett av RF sammanhållet och av SVT tv-sänt idrottsevenemang med 
SM arrangerade av SF. SM-veckan arrangeras under en vecka på sommaren och 
en vecka på vintern varje år i samarbete med olika städer. Syftet med SM-veckan 
är att under en veckas tid genomföra SM i olika idrotter samlat i en och samma 
region tillsammans med Värdstaden. 

3.2 RF är koncept- och rättighetsägare av SM-veckan, ansvarar för central projektled-
ning och träffar överenskommelser med SF och värdstäder. När beslut om vilken 
stad som ska vara värd för SM-veckan fattats ska RF träffa avtal med staden om 
genomförandet av och ansvaret för SM-veckan.  

3.3 SVT:s huvuduppgift är att genomföra tv-produktion av och sända från SM-veckan. 
SVT äger enligt avtal med RF den exklusiva rätten att göra upptagningar av rörliga 
audiovisuella bilder eller visuella bilder från SM-veckan. Detta innebär inte att 
Värdstaden ska vidta åtgärder för att förhindra att åskådare filmar evenemanget. 
SVT äger därtill utan begränsning i tiden den exklusiva rätten att självt eller genom 
upplåtelse till annan nyttja, sända och på annat sätt för allmänheten tillgänglig-
göra audiovisuella bilder från SM-veckan, oavsett tekniskt format/standard och 
oavsett sätt för distribution eller mottagning, i hela världen.  

3.4 Avtalet reglerar genomförandet av SM-veckan vinter 2021 och Värdstadens samt 
RF:s ansvar för Evenemanget. 



 

 

Värdstaden är en upphandlande myndighet enligt lagen (2016:1145) om offentlig 
upphandling, (”LOU”), vilket medför att anskaffningar av varor, tjänster och byg-
gentreprenader som faller inom lagens tillämpningsområde ska upphandlas of-
fentligt. RF ska verka för att Värdstaden ges erforderliga förutsättningar för ge-
nomförande av upphandlingar enligt LOU – dock åligger ansvaret ensamt på 
Värdstaden att följa LOU i egenskap av upphandlande myndighet. Oaktat detta, 
gäller under alla omständigheter att eventuella överträdelser av LOU, överpröv-
ningar i allmän förvaltningsdomstol eller mål i allmän domstol om upphandling 
gentemot Värdstaden inte utgör skäl för Värdstaden att göra avsteg från sina åta-
ganden avseende genomförande av SM-veckan och gentemot RF enligt villkoren 
i Avtalet. 

 AVTALETS SYFTE 

4.1 Syftet med Avtalet är att säkerställa att Evenemanget genomförs enligt bestäm-
melserna i Avtalet. 

 GENOMFÖRANDET AV EVENEMANGET 

5.1 Värdstaden åtar sig att genomföra Evenemanget enligt de närmare 
bestämmelserna i Avtalet.  

 
5.2 Evenemanget ska genomföras fr.o.m. 1 februari 2021 t.o.m. den 7 februari 2021.   

 
5.3 Evenemangets styrgrupp beslutar slutgiltigt om fördelning av olika SM mellan ak-

tuella Evenemangsområden och om vilka idrotter som får delta i Evenemanget 
utifrån rådande kriterier. Fördelningen av idrotterna mellan aktuella Evene-
mangsområden styrs till stor del av SF:s önskemål och krav på sin Tävlingsarena.  

 AVTALSHANDLINGAR 

6.1 Vid eventuella motstridiga uppgifter i Avtalet gäller bestämmelserna i följande 
ordning: 

a. Skriftliga ändringar och tillägg i Avtalet 
b. Detta huvuddokument  
c. Bilagorna i nummerordning  

 
Bilaga 1 Kravspecifikation för Evenemangets huvudidrotter 
Bilaga 2 Beskrivning av Evenemangets organisation 
Bilaga 3 Kommunstyrelsens beslutsprotokoll från Värdstaden  
Bilaga 4 Kravspecifikation för Aktivas område 

 AVTALSTID 

7.1  Avtalet träder i kraft när det undertecknats av parterna och gäller intill den 
[dag/månad/år]. 

 



 

 

 SAMARBETE 

8.1  Under tiden Avtalet är i kraft ska parterna samarbeta och agera i samråd.  

 ORGANISATION 

9.1 Styrgruppens huvuduppgift är att fatta beslut i frågor av stratgisk betydelse för 
Evenemanget. Styrgruppens uppdrag är vidare att diskutera och ta beslut i 
övergripande frågor avseende ekonomi, organisation och SM-program till 
parternas samarbete och genomförandet av Evenemanget.  
 

9.2 Styrgruppen ska bestå av två representanter från Värdstaden, en representant 
från SVT och en från RF. Respektive part ska utse sina representanter till Styrgrup-
pen utifrån vilka personer som part bedömer vara mest lämpliga för uppdraget 
med hänsyn till vilka frågor som Styrgruppen har att hantera enligt 9. En av de 
personer som Värdstaden utser ska vara kommunchef, stadsdirektör eller mot-
svarande. Ordförande i Styrgruppen är den person som är evenemangsansvarig 
för SM-veckan hos RF.  
 
RF:s projektledare och den lokala projektledaren enligt 9.5 medverkar i Styrgrup-
pen som föredragande. RF-SISU distriktets chef adjungeras till Styrgruppen. Vare 
sig föredragande eller adjungerade har rösträtt i Styrgruppen. 
 

9.3 För beslut i styrgruppen gäller majoritetsprincipen. Samtliga representanter, en-
ligt ovan, har rösträtt och vid lika röstetal gäller den mening som företräds av ord-
föranden. Om Styrgruppens beslut innebär att kostnaderna för Evenemanget ris-
kerar att inte rymmas inom budgetramen i 14.1 krävs enhälligt beslut.  
 

9.4 Projektgruppens uppdrag är att koordinera samarbetet mellan RF, Värdstaden 
och SVT. Projektgruppen har det operativa ansvaret för Evenemanget och för att 
via den lokala projektledaren stödja och i särskilda fall styra den lokala organisat-
ionen. Projektgruppen ska följa den beslutade budgeten som styrgruppen fast-
ställt och förankra större justeringar i styrgruppen. 
 
Projektgruppen ska bestå av en projektledare från RF, Värdstaden (lokal projekt-
ledare) och SVT, kommunikationsansvarig hos RF och ytterligare funktioner enligt 
bilaga 2. Arbetet i Projektgruppen leds av RF:s projektledare. För de fall beslut i 
Projektgruppen inte kan fattas enhälligt gäller den mening som företräds av RF:s 
projektledare. Vid oenighet finns dock möjligheten att lyfta frågor som ett beslut-
särende i styrgruppen.  

 



 

 

9.5 Värdstaden rekryterar i samråd med RF en lokal projektledare. Den lokala projekt-
ledaren är anställd hos, och arbetar på uppdrag av, Värdstaden med Evene-
manget.  Den lokala projektledaren är operativt ansvarig för att i en lokal projekt-
grupp genomföra de beslut som fattas i Projektgruppen, se bilaga 2. 

 VARUMÄRKET SM-VECKAN 

10.1 Varumärkesrättigheterna till kännetecknet SM-veckan ägs gemensamt av RF och 
SVT. RF har för parternas räkning låtit varumärkesregistrera kännetecknet SM-
veckan med viss grafisk profil (se SM-veckans vid var tid gällande grafiska manual 
tillgänglig via SM-veckans hemsida).  
 

10.2 RF upplåter en icke exklusive rätt för Värdstaden att använda kännetecknet SM-
veckan i sin marknadsföring. All användning av kännetecknet SM-veckan ska ske 
på ett sätt som inte är ägnat att sätta SVT:s opartiskhet eller oberoende i fråga 
och ska inte inkräkta på Evenemangets partnerstruktur.  

 RF:S ÅTAGANDEN 

11.1 RF ska, efter att Värdstaden träffat avtal med arrangerande IF eller annan arran-
gör, teckna avtal med SF som avser att delta i Evenemanget. Efter att RF träffat 
avtal med SF ska aktuell idrott anses klar för ett deltagande i Evenemanget.    

RF ska säkerställa att samtliga SM är godkända av RS enligt 12 kap. 1§ RF:s stadgar. 

11.2 RF ansvarar för den nationella kommunikationen och marknadsföringen av SM-
veckan som helhet samt för marknadsföring inom idrottsrörelsen. SM-veckan 
marknadsförs nationellt via SM-veckans olika kanaler och inom idrottsrörelsen i 
SF, DF och IF:s kanaler, i den utsträckning RF finner lämpligt. SM-veckans kommu-
nikations- samt varumärkesplattform ska ligga till grund för den lokala kommuni-
kationsplan som tas fram. 

 
      11.3 RF ansvarar för paketering och försäljning av kommersiella rättigheter avseende 

Evenemanget i enlighet med den partnerstruktur som finns för SM-veckan. Part-
ners och sponsorer som ingår i RF:s partnerstruktur kommuniceras i all nationell, 
regional och lokal marknadsföring av Evenemanget.  

 



 

 

11.3 RF ansvarar för och bekostar framtagande och drift av hemsidan 
www.smveckan.se samt SM-veckans sociala medier och SM-veckans officiella app. 
 

11.4 RF ansvarar för och har exklusiv rätt att ta fram officiella profilkläder för SM-
veckan. RF ansvarar för och bekostar framtagande av ett begränsat antal profilklä-
der till personer i den centrala Projektgruppen i samarbete med av RF utvald leve-
rantör.   

 
11.5 RF ansvarar för att tillhandahålla projektledning för utförande samt beställning av 

material avseende Branding av Tävlingsområden och Evenemangsområden. 
 

11.6 RF ansvarar för anmälningsförfarandet för all ackreditering förutom pressackredi-
teringen enligt 12.13, samt tar ett övergripande ansvar för och godkänner vilka 
som hör till de olika ackrediteringskategorierna. Värdstaden kan själv avgöra vilka 
som ska ackrediteras via staden. 
 

11.7 RF ansvarar i samråd med Värdstaden för att ta fram en inbjudan för pressackre-
diteringen för Evenemanget samt att distribuera den till nationell media. 
 

11.8 RF ansvarar för och bekostar en inledande upptaktsträff i Stockholm med de SF 
som ska delta i Evenemanget senast 6 månader innan genomförandet för Evene-
manget. Tidpunkten för genomförandet av upptaktsträffen ska beslutas av Pro-
jektgruppen. RF ansvarar också för ett utbildningsprogram för arrangörsförening-
arna innehållande en evenemangs-, speaker- och värdskapsutbildning. Värdsta-
den ska tillhandahålla utbildningslokal och kost i samband med dessa utbildningar. 
 

11.9 Värdstaden ska upphandla en turistekonomisk undersökning och en mätning av 
medieeffekterna av Evenemanget med tillämpning av LOU efter att samråd har 
skett med RF. RF ska genomföra utvärderingar bland deltagande SF och samar-
betspartners samt kommunicera resultatet av dessa utvärderingar till Värdstaden.   
 

11.10 RF ska finansiera eventuell miljöcertifiering av Evenemanget enligt 12.24 upp till 
30 000 kr inklusive eventuella tillkommande skatter och avgifter.    

 VÄRDSTADENS ÅTAGANDEN  

12.1 Värdstaden förpliktar sig att genomföra Evenemanget enligt villkoren i Avtalet ut-
ifrån Avtalets syfte. I Avtalet, och i synnerhet i denna punkt 12 om Värdstadens 
åtaganden, uppställs förpliktelser för Värdstaden avseende genomförandet av 
Evenemanget som Värdstaden åtar sig att upprätthålla och uppfylla, vilket ska 
gälla oaktat Värdstadens eventuella andra parallella förpliktelser enligt lag och av-
tal. Värdstaden åtar sig således att uppfylla sina åtaganden enligt villkoren i detta 
Avtal även för det fall Värdstaden stöter på hinder i förpliktelser enligt lag och 
avtal avseende t.ex. LOU i form av överträdelser, överprövningar eller tvister i an-
ledning av Värdstadens upphandlingsplikt eller andra hinder. Fullföljer inte 
Värdstaden sina åtagande enligt Avtalet utgör detta avtalsbrott. 
 

http://www.smveckan.se/


 

 

12.2 Värdstaden åtar sig att säkerställa att deltagande SF har goda praktiska förutsätt-
ningar för att kunna genomföra sina SM i enlighet med respektive SF:s regelverk, 
tekniska specifikationer och övriga bestämmelser för SM. Dessa förutsättningar 
ska rymmas inom ramen för den från Värdstaden angivna budgeten för Evene-
manget.  

 
12.3 Värdstaden ska träffa avtal med de IF som deltar i arrangerandet av SM inom ra-

men för Evenemanget. Syftet med avtalen ska vara att reglera Värdstadens re-
spektive de arrangerande IF:s ansvar. Avtalen ska reglera förutsättningarna för 
arrangemang av SM mellan parterna avseende till exempel arrangörsbidrag, stöd 
för arenaanpassningar, funktionärsstöd och eventuella övriga stödinsatser. Dessa 
avtal ska godkännas av RF. Är Värdstaden och arrangerande IF inte överens så är 
det Styrgruppen, enligt 9.1, som avgör vilka förutsättningar som ska gälla för be-
rörda SM.  

 
12.4 Värdstaden garanterar att man uppfyller huvudidrotternas kravspecifikationer för 

att genomföra SM (enligt bilaga 1). För de fall Värdstaden inte bedömer sig kunna 
uppfylla övriga SF:s tekniska krav för genomförande ska detta meddelas RF för 
särskild behandling i Styrgruppen enligt 9.1. 
 

 
12.5 Värdstaden ansvarar för att söka och upprätthålla tillstånd som krävs för att ingå 

och fullgöra detta avtal. Värdstaden ansvarar även för att ta fram detaljerade skis-
ser över samtliga Evenemangsområden, Tävlingsområden samt Tävlingsarenor.  

  
12.6 Värdstaden ansvarar för regional och lokal marknadsföring av Evenemanget. 

Värdstaden ska arbeta fram en specifik kommunikationsplan som kopplas till 
SM-veckans övergripande kommunikations- och varumärkesplattform, se 11.2. 
Aktuell plan och marknadsföringsmaterial ska stämmas av med RF. Värdstadens 
kommunikation av Evenemanget ska följa SM-veckans vid var tid gällande gra-
fiska manual som är tillgänglig via SM-veckans hemsida. Det som eventuellt lig-
ger utanför dessa riktlinjer ska stämmas av med kommunikationsansvarig per-
son hos RF. 
 
Värdstaden ansvarar för att, i enligt med SM-veckans vid var tid gällande grafiska 
manual tillgänglig via SM-veckans hemsida och i samråd med RF, upprätta och 
skicka ut nyhetsbrev i syfte för att kommunicera Evenemanget till SF och IF/ar-
rangör. 

 
Det är önskvärt att Värdstaden anlitar en mediapartner på lokal/regional nivå. 
Innan överenskommelse med mediapartner träffas ska Värdstaden samråda 
med RF och SVT. Den lokala mediapartnern ska vara exklusiv på lokal nivå. Den 
lokala mediapartnern kan få använda SVT:s rörliga bildmaterial. Användningen 
kräver SVT:s godkännande. 

 



 

 

12.7 Värdstaden ska tillsammans med RF upprätta en plan för Branding av Tävlingsom-
råden och Evenemangsområden. Målsättningen är att platsvarumärket ska synas 
på minst 50 procent av den totala Brandingen. Värdstaden ska också tillhanda-
hålla och bekosta personella resurser till brandingteamen, erforderliga transport-
fordon samt lokal för förvaring och förberedelser inför genomförandet av sitt 
brandinguppdrag. Det totala behovet presenteras i en mer detaljerad kravspeci-
fikation från RF efter det att projektledningen för brandingteamet har undersökt 
rådande förutsättningar för sitt uppdrag. 
 

12.8 Värdstaden ska ansvara för och bekosta all Citybranding. Branding och Citybran-
ding ska samordnas för att skapa en helhetsinramning av Evenemanget. RF:s offi-
ciella partner och utvalda leverantör av exponeringsmaterial ska ges möjlighet att 
lämna offert på Värdstadens beställningar avseende Citybranding under förut-
sättningar som medges utifrån Värdstadens upphandlingsplikt och enligt LOU. 

 
12.9 Värdstaden ansvarar för att ta fram och bekosta övrigt marknadsförings-, inform-

ations-, och skyltmaterial för regional och/eller lokal exponering av Evenemanget 
i enlighet med SM-veckans vid var tid gällande grafiska manual, tillgänglig via SM-
veckans hemsida. Värdstaden bestämmer själv omfattningen av materialet. Detta 
material innefattar inte Branding avseende Evenemangsområden och Tävlings-
områden som anges och regleras i punkterna 11.6. All exponering och kommuni-
kation ska stämmas av med RF innan tryck och publicering. 

 
12.10 Värdstaden ska använda de officiella profilkläder för SM-veckan som RF tagit fram 

och bekostat enligt punkten 11.5. Värdstaden bestämmer om den därutöver öns-
kar beställa ytterligare uppsättningar av SM-veckans officiella profilkläder. Om 
Värdstaden beslutar att den ska använda SM-veckans officiella profilkläder, utö-
ver de RF tagit fram och bekostat, är den skyldig att beställa dem från av RF utsedd 
leverantörs webbshop. 
 

12.11 Värdstaden ska säkerställa att omfattning, placering och storlek m.m. av eventuell 
förekommande reklam eller annan exponering av företag och varumärken på och 
i anslutning till respektive Tävlingsarena ej inkräktar på Evenemangets partner-
struktur eller negativt påverkar SVT:s tv-produktion och därmed tittarnas upple-
velse av tv-sändningen från Evenemanget. Detsamma gäller, med rimlig ansträng-
ning, för eventuell förekommande reklam eller annan exponering av företag och 
varumärken i anslutning till respektive Tävlingsarena. 
 

12.12 Värdstaden ansvarar för att utforma, producera och bekosta ackrediteringskort 
samt all praktisk hantering av ackrediteringen för Evenemangets alla ackredite-
ringskategorier. RF och Värdstaden ska gemensamt komma överens om design 
och utformning av ackrediteringskorten samt vilka personer som tillhör respektive 
ackrediteringskategori enligt punkten 11.7. 
 



 

 

12.13 Värdstaden ansvarar för all praktisk hantering kring press och media, såväl hante-
ringen kring ackrediteringen som servicen på plats. Värdstaden ska utse en person 
som är ansvarig för press- och media. Värdstaden ansvarar för att bemanna, mö-
blera och tillhandahålla erforderlig utrustning samt uppkoppling och förtäring på 
aktuella mediecenter.  Det ska alltid finnas ett fullt utrustat mediecenter i nära 
anslutning till respektive huvudidrotts Tävlingsarena. RF och Värdstaden planerar 
tillsammans var mediecentren ska vara. Värdstaden ska utse ansvarig för medie-
kontakter samt ansvara för att bemanna mediecenter.  
 

12.14 Värdstaden ska vid behov tillhandahålla och bekosta lokal för genomförande av 
presskonferens under Evenemanget. Lokalen ska utrustas med ljus- och ljudut-
rustning enligt gemensam kravställning från RF och SVT samt i samråd med den 
lokala projektledaren. 

 
12.15 Värdstaden avgör om den önskar genomföra en invigning och/eller avslutningsce-

remoni inom ramen för Evenemanget och ansvarar då också för genomförande 
och kostnader för dessa aktiviteter. Kostnaderna ska inte belasta för Evene-
manget beslutad budget. 

 
12.16 Värdstaden ska tillsammans med RF och DF planera och genomföra 3–5 arran-

görsträffar för arrangörerna från SF:s evenemangsorganisation (d.v.s. kontaktper-
son för respektive SF, IF:s lokala projektledare och av IF utsedd kommunikatör). 
Värdstaden står för kostnaderna för lokal och mat för deltagarna vid arrangörs-
träffarna.  

 
12.17 Värdstaden ansvarar för att i samarbete med RF och Distriktet planera och ge-

nomföra en av RF kvalitetssäkrad evenemangs-, speaker- och värdskapsutbild-
ning. Utbildningen ska rikta sig till arrangerande IF och rekryterade funktion-
ärer/volontärer för Evenemanget. Värdstaden står för konferenskostnader för 
deltagarna (konferenslokaler och mat) enligt punkt 11.9. 

 
12.18 Värdstaden ska tillhandahålla ett Eventområde för parternas gemensamma akti-

viteter kopplade till ett Evenemangsområde i Värdstadens citykärna och/eller 
Eventområde på annat strategiskt Evenemangsområde. Syftet är att tillhanda-
hålla exponerings- och aktiveringstillfällen för SM-veckans partners. Eventområ-
det ska planeras utifrån en av RF framtagen skiss som visar förutsättningar och 
behov av yta för Evenemangets fasta aktiveringar som ska ingå på det officiella 
Eventområdet (t.ex. huvudpartners aktiveringar, Aktivas område och SVT:s behov 
av mediautrymme). 

 
12.19 SM-veckans partnerstruktur ska ha en särställning i förhållande till lokala sponso-

rer, innebärande att organisationer i samma bransch ej äger rätt att knytas till 
Evenemanget utan särskilt medgivande från RF. RF ska dock senast sex (6) måna-
der innan Evenemangets startdatum meddela Värdstaden vilka branscher som 
omfattas av denna exklusivitet 
 



 

 

SM-veckans huvudpartners ska erbjudas etablering på officiellt Eventområde till 
självkostnadspris. För priset ska SM-veckans huvudpartners få tillgång till in-
ternetuppkoppling, elförsörjning och eventuella anpassningar på området.   SM-
veckans huvudpartners har rätt att välja yta före övriga partners och lokala part-
ners.  
 

12.20 Värdstaden åtar sig att tillhandahålla Aktivas område enligt bilaga 4.   Syftet med 
Aktivas område är att RF i samarbete SM-veckans officiella partner Folksam ska 
erbjuda en träffpunkt för SM:s tävlingsdeltagare som tillgodoser olika efterfrå-
gade behov såsom exempelvis dusch- och omklädningsmöjligheter, garderobsför-
varing, plats för uppvärmning och tillgång till fysioterapeuter. 

 
12.21 Värdstaden ska svara för bemanning, erforderlig bevakning och säkerhet samt 

nödvändig utrustning som t.ex. ljud och ljus på officiella Evenemangs- och Event-
områden i samråd med RF. Värdstaden ska härvid tillhandahålla förvaringsut-
rymme, utifrån Värdstadens förutsättningar, för partners och utställares utrust-
ning tiden mellan Evenemangs- och Eventområdets stängning och öppning.  
Värdstaden ska tillhandahålla utrustning för den allmänna event- och aktiverings-
ytan (inkluderat eventuell scenutrustning). Värdstaden ansvarar inte för eventuell 
förlust av egendom som förvaras på Evenemangs- och Eventområden. Bevakning 
av Evenemangs- och Eventområden ska vid behov även ske dagtid. 

 
12.22 Värdstaden ska tillhandahålla och bekosta relevanta och erforderliga lokala trans-

porter (fordon, chaufförer, parkeringstillstånd och drivmedel) utifrån behov, mel-
lan aktuella Evenemangsområden för RF:s personal samt för Evenemanget viktiga 
samarbetspartners och leverantörer. Behovet av transporter specificeras av RF:s 
och SVT:s projektledare i samråd med Värdstadens projektledare. 
 

12.23 Värdstaden ska ta fram en säkerhets- och trygghetsplan innehållande en kriskom-
munikationsplan för Evenemanget. 
 

12.24 Värdstaden ska verka för ett hållbart evenemang utifrån sin policy ”Agera håll-
bart” – ”Under SM-veckan ska alla parter agera hållbart utifrån ett socialt, ekono-
miskt och ekologiskt perspektiv. Ur ett socialt perspektiv innebär det bland annat 
att arbeta med inkludering och jämställdhet. Det ekonomiska perspektivet utgår 
från att hela arrangemanget ska kännetecknas av hållbarhet och långsiktighet. De 
investeringar som görs ska hålla över tid och inte vara av engångskaraktär. Det 
ekologiska perspektivet utgår från RF:s och stadens miljöpolicy”.  
 
Om värdstaden önskar miljöcertifiera evenemanget så väljer man själv leverantör. 
RF finansierar i så fall miljöcertifieringen enligt 11.11.  
 

 
12.25 Tv-produktion  

SVT svarar för samtliga produktionstekniska resurser, personal och kostnader för-
knippade med Tv-produktionen av SM-veckan vinter 2021 förutom nedanstående 
infrastruktur och resurser som Värdstaden, inom ramen för budgeten för Evene-
manget, ska ställa till förfogande. SVT tillhandahåller senast 16 månader innan 
Evenemangets genomförande en mer detaljerad kravspecifikation utifrån det pre-
liminära tävlingsprogrammets specifika förutsättningar. 



 

 

 

 Elektrisk kraft. Elektrisk kraft, inklusive framdragning, förbrukning samt el-
aggregat för all SVT:s produktionstekniska utrustning, oavsett var den är pla-
cerad, enligt av SVT för Värdstaden presenterade produktionsplan. 

 

 Fiberoptiskt nät. Ett fiberoptiskt nät inom befintlig fiberstruktur i Värdstaden. 
Härvid ska stadsnätet ställas till SVT:s förfogande. Värdstaden skall även stå 
för fiber om tävlingar förläggs till annan ort inom regionen med befintligt 
stadsnät. SVT svarar – för undvikande av missförstånd – själv för den ändut-
rustning som erfordras för SVT:s nyttjandet av det fiberoptiska nätet.   

Följande ska finnas på varje Tävlingsarena som Värdstaden befintliga fiberstruktur 
sträcker sig till: 

o Single mode 

o Kontakttyp SC 

o UPC slipning/Blå kontakt 

o Dämpning max 5 db 

o Mätprotokoll för våglängd 1310 och 1550. 

 Kontribution. Värdstaden ansvarar också för att upphandla tjänsten avse-

ende kontributionen till SVT i Stockholm. Upphandlingen ska garantera en 

kapacitet på 10 Gb och måste ha absolut högsta prioritet (QoS) i leverantö-

rens nät. Den måste m a o, var helt fri från tappade paket (tappade paket 

innebär att det blir en svart ruta i tv:n, vilket inte är acceptabelt). 

 

 Byggnationer. Samtliga för SVT:s produktion erforderliga byggnationer, vilka 

främst innefattar – men inte är begränsat till – kameraplattformar, kommen-

tatorshytter, SVT:s studio och om nödvändigt kamerakranar.  

 

 Bevakning. Värdstaden ska anlita ett bevakningsbolag, som godkänts av SVT, 

med uppdrag att hantera bevakning av SVT:s produktionsutrustning ”on 

site”.    

 

 Utrymmen/Mediecenter. Relevanta ytor/mediecenter för SVT:s tekniska re-

surser såsom OB-bussar, följebilar, satellit-upplänkar och journalister i en 

omfattning som förväntad mediebevekaning kräver. Värdstaden ska även till-

handahålla tekniska hjälpmedel och enklare förtäring. Planeringen av 

ytor/mediecenter ska ske i samråd med RF:s kommunikatör.  

 

 Ljus. Ett för TV-produktion godkänt ljus skall finnas på Tävlingsarenorna. 

 



 

 

 SVT-värd. En SVT-värd som kan bistå SVT-personal med allehanda assistens 

under Evenemanget (från och med start av etablering till och med av etable-

ring genomförts).  

 

 Transporter. Relevanta och erforderliga lokala transportresurser (fordon, 

chaufförer och drivmedel) för SVT:s personal enligt av SVT presenterande 

närmare angivna behov. Behovet av transporter specificeras i samråd med 

den lokala projektledaren.  

 

 TV-studio. En TV-studio på ändamålsenlig plats i Värdstaden, vilken ska fun-

gera som en bas för SVT:s sändningar från Evenemanget. Valet av plats sker 

helt och hållet utifrån SVT:s journalistiska bedömning.  

 VÄRDSTADENS RÄTTIGHETER 

Värdstaden har rätt att efter godkännande av RF träffa avtal om lokala/regionala 
samarbeten med sponsorer avseende Evenemanget (se 11.3). RF:s partnerstruk-
tur med aktuella rättigheter för lokala sponsorer ska presenteras av RF för 
Värdstaden senast 6 månader innan Evenemangets genomförande. Respektive SF 
äger de kommersiella rättigheterna till sina SM vilket kan innebära SF:s sponsorer 
erhållit branschexklusivitet. Värdstaden är medveten om att detta kan innebära 
begränsningar i Värdstadens möjligheter att erbjuda lokala sponsorer exempelvis 
Arenaskyltar. 
 

13.1 Värdstaden har rätt att använda SM-veckans grafiska profil i enlighet med RF:s vid 
var tid gällande grafiska manual för SM-veckan och kommunicera att de är 
Värdstad för Evenemanget. Parterna ska samråda om när kommunikationen kan 
påbörjas. 

 
13.2 Värdstadens namn ska integreras i den officiella logotypen för Evenemanget och 

ska nyttjas av parterna i all kommunikation för Evenemanget i syfte att nå nation-
ell täckning.  
 

13.3 Värdstaden har rätt att inför Evenemanget använda Bildbyråns bilder från tidigare 
SM-veckor samt genrematerial i alla sammanhang där SM-veckan marknadsförs. 
Bilder får inte överlåtas till tredje part så som media, sponsor eller liknande. RF 
tillhandahåller riktlinjer för användandet av Bildbyråns bilder. 
  

13.4 Värdstaden har, efter att särskild överenskommelse träffats med RF avseende pla-
cering och utformning av exponeringsmaterial, att nyttja Tävlingsarenorna för sin 
kommunikation i syfte att nå ut som Värdstad för Evenemanget i nationell media. 
RF och Värdstaden ska samverka för att varumärket SM-veckan tillsammans med 
Värdstaden och huvudpartners synliggörs som tydliga avsändare av Evenemanget 
på samtliga Tävlingsområden och Evenemangsområden. 

 



 

 

13.5 Värdstaden erhåller nationella reklamrättigheter i form av minst två (2) Arena-
skyltar på samtliga Tävlingsarenor att nyttja för egen lokal/regional försäljning al-
ternativt egen marknadsföring av staden. Arenaskyltarna anpassas efter respek-
tive Tävlingsarenas specifika förutsättningar och bekostas av Värdstaden eller 
Värdstadens lokala sponsorer. 
 

13.6 Vid ingående och tillämpning av avtal med lokala/regionala sponsorer avseende 
samarbete avseende Evenemanget ska de grundläggande upphandlingsrättsliga 
principerna enligt LOU beaktas av Värdstaden i syfte att säkerställa bl.a. likabe-
handling och transparens. Värdstaden ansvarar även för att beakta sina åtagan-
den som följer av kommunallagen beträffande bl.a. likställighetsprincipen inför 
samarbete som kan innebära stöd åt enskilda.  

13.7 I samband med SM-veckan vinter har entrékonceptet ”SM-mössan” blivit mycket upp-

skattat av deltagande SF och arrangörsföreningar. Konceptet innebär att Värdstaden till-

sammans med arrangörsföreningarna får möjlighet att sälja en mössa/buff med SM-

veckans logotype som ger köparna tillträde till samtliga SM-tävlingar i mån av plats. RF 

och Värdstaden ska gemensamt komma överens om mössans/buffens utformning. Mös-

san/buffen får inte exponeras med kommersiella budskap.  

Värdstaden har rätt att välja leverantör för inköp av mössor/buffar samt hur många mös-

sor/buffar man vill sälja. Med fördel kan arrangörsföreningarna få tillstånd att sälja 

mössor mot provision. Utformningen av den ekonomiska modellen för entrékonceptet 

ska godkännas av RF utifrån kriterier som är specificerade nedan. Föreningarnas provis-

ion samt fördelning av entréintäkter regleras i avtal mellan Värdstaden och arrangören 

(IF/SF) samt i samråd med RF.  

Försäljningen av mössor/buffar ska finansiera inköp och marknadsföring av mös-

san/buffen. Minst 75 procent av överskottet av försäljningen av mössor/buffar ska gå till 

deltagande arrangörsföreningar alternativt till SF som själva arrangerar sin SM-tävling. 

RF ska hjälpa Värdstaden att ta fram en marknadsmässig fördelningsmodell mellan id-

rotterna, vilken bygger på erfarenhet från tidigare evenemang. Återstående intäkt kan 

Värdstaden disponera i budgeten enligt överenskommelse med RF. Värdstadens intäkt 

enligt ovan får baseras på max  8 000 sålda mössor. Värdstaden ansvarar för den ekono-

miska redovisningen av försäljningen av mössor/buffar, vilket bl.a. omfattar att moms 

redovisas på ett korrekt sätt.  

 



 

 

 EKONOMI 

14.1 Värdstaden svarar för kostnader för Evenemangets genomförande och Värdsta-
dens åtaganden enligt Avtalet. Värdstaden har en avsatt budgetram för genomfö-
randet av Evenemanget och för Värdstadens åtagande enligt Avtalet om 5,0 mil-
joner kr. Budgetramen omfattar främst kostnader för TV-grafik, att ställa Tävlings-
arenor till förfogande, stöd till arrangerande IF/arrangör, arenaanpassningar, stöd 
och service till SVT, regional marknadsföring av Evenemanget, City- och arean-
branding, projektledning, möteskostnader i anledning av Evenemanget samt rät-
tighetsersättning till RF.   

 
14.2 Budgetramen omfattar inte arbetstid för personella resurser som, förutom den 

lokala projektledaren, ska ingå i det lokala projektarbetet med SM-veckan vinter 
2021, se organisationsskiss bilaga 2. 
  

14.3 Budgetramen omfattar inte hyra av kommunala anläggningar och Tävlingsarenor 
för Evenemanget.  
 

14.4 Till undvikande av missförstånd omfattar inte budgetramen anpassningar som va-
rit förutsättningar för Evenemangets placering i staden avseende Tävlingsarenor-
nas SM-status för Evenemangets huvudidrotter enligt bilaga 1.  

 
14.5 Värdstaden ska utge en rättighetsersättning om 650 000 kronor till RF. Denna 

kostnad omfattas av budgetramen och är ett stöd direkt kopplat till RF:s åtagan-
den under Evenemanget. RF fakturerar Värdstaden rättighetsersättningen senast 
tre månader innan genomförandet av Evenemanget. 

 
14.6 Värdstaden ska avsätta 600 000 kronor exkl. moms från den angivna budgetra-

men för tjänster avseende tv-grafik och resultatrapportering. Med tv-grafik och 
resultatrapportering menas grafiktjänster gällande tidtagning, informationshan-
tering samt resultathantering kopplat till tv-produktion av Evenemanget. Faktu-
rering sker direkt från den av RF och SVT upphandlade leverantören.  
 

14.7 Parterna ska dela på kostnaderna för en turistekonomisk undersökning och en 
mätning av medieeffekterna, enligt punkten 11.10, varvid RF ska stå för 50 pro-
cent och Värdstaden 50 procent av totalkostnaden. Parterna ska gemensamt god-
känna erhållen offert. Parterna ska också dela på kostnaderna för en gemensam 
partnerträff i samband med genomförandet av SM-veckan där både centrala part-
ners och lokala sponsorer får delta. Värdstadens kostnader ska rymmas inom bud-
getramen. 
 

14.8 Kostnader för Evenemanget som inte ryms inom budgetramen ska bäras av 
Värdstaden.  

 



 

 

 AVTALETS UPPHÖRANDE I FÖRTID 

15.1 Part har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande: 

 om den andra parten i väsentligt avseende brister åsidosätter sina skyldigheter 
enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom skälig tid efter skriftlig anmodan 
därom, eller 

 om förutsättningarna för Avtalet ändras i något för parten väsentligt hänseende, 
eller 

 om part är förhindrad genom lag eller myndighetsbeslut att – helt eller delvis – 
fullgöra sina skyldigheter eller nyttja sina rättigheter enligt detta avtal.  

 
15.2 RF har rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande med omedelbar verkan i 

följande situationer: 

 om RF:s avtal med SVT sägs upp till förtida upphörande, eller 

 om SVT avstår från att producera Evenemanget. 

 ANSVARSBEGRÄNSNING 

16.1 Parts skadeståndsansvar i anledning av detta avtal är begränsat till er-
sättning för direkt skada och ingen av parterna ansvarar för indirekt 
skada såsom utebliven vinst. Denna begränsning gäller dock inte om 
part orsakat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. 

 BEFRIELSEGRUNDER 

17.1 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt 
detta avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande om-
ständighet”) som part ej råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så 
snart hindret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. 
 

17.2 Såsom Befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, 
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, avbrott i te-
lekommunikation och därmed jämställda omständigheter.  
 

17.3 För att få befrielse enligt 17.1 ovan ska part utan dröjsmål meddela den andra 
parten härom. 

 
17.4 Oavsett vad som ovan sägs om befrielse från påföljd äger part under angivna om-

ständigheter häva avtalet om motpartens fullgörande av viss förpliktelse förse-
nats med mer än fyra veckor.  

 ÖVERLÅTELSE AV AVTALET 

 Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyl-
digheter enligt detta avtal utan den andra partens skriftliga godkännande. 



 

 

 PERSONUPPGIFTER 

 Part är införstådd med och accepterar att part kan komma att registrera inform-
ation om sådana kontaktpersoner, företrädare för part och/eller andra personer 
som utpekas eller presenteras av part i samband med detta avtal. Parts behand-
ling av personuppgifter i enlighet med ovanstående sker i enlighet med gällande 
lag och i syfte att fullgöra avtalet mellan parterna. Det åligger part att i vederbörlig 
ordning informera sådana personer som berörs härav samt för parts räkning att 
inhämta erforderliga tillstånd och medgivanden. 

 MEDDELANDEN OCH OMBUD 

20.1 Meddelanden avseende avtalets tillämpning ska översändas genom rekommen-
derat brev eller e-post till parternas i ingressen angivna eller senare ändrade 
adresser. Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda  

 om avsänt med rekommenderat brev: 3 dagar efter avlämnande för post-
befordran; och  

 om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen be-
kräftats. 

 
20.2 Adressändring ska meddelas part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse. 

 
20.3 Ombud för RF är projektledare […] och för Värdstaden […]. Ombuden har behö-

righet att företräda RF respektive Värdstaden i alla frågor som rör Avtalet i enlig-
het med Avtalet. Ombuden har dock inte rätt att förändra innehållet i detta avtal.  

 
 ÄNDRINGAR I AVTALET 

Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen 
avfattade och behörigen undertecknade av parterna. 

 FULLSTÄNDIG REGLERING 

 Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts 
av innehållet i detta avtal med bilagor. 

 BESTÄMMELSES OGILTIGHET 

 Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte 
innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt utan ska, i den mån ogiltigheten vä-
sentligen påverkar parts rättigheter eller skyldigheter enligt avtalet, skälig jämk-
ning i avtalet ske. 

 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 

24.1 Svensk lag ska tillämpas på Avtalet. 
 

24.2 Tvist i anledning Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt 
som första instans. På detta avtal ska svensk lag tillämpas.  

 



 

 

24.3 Om tvist uppstår med anledning av Avtalet ska Evenemanget fortsatt genomföras 
oaktat tvisten ännu inte avgjorts. Frågan ska då under tvistetiden hanteras så att 
syftet med SM-veckan kan uppfyllas, d.v.s. att Evenemanget genomförs.   

 AVSLUTNING 

 Av detta avtal har två (2) originalexemplar upprättats och utväxlats mellan 
parterna. 

Stockholm (datum)   […] (datum) 
 
 
 
Stefan Bergh    Svante Stomberg 
 
Sveriges Riksidrottsförbund   Borås Stad 
Generalsekreterare   Stadsdirektör 
 
 
 
 
Malin Järf    Tommy Jingfors 
 
Sveriges Riksidrottsförbund   Borås Stad 
Stabschef    Förvaltningschef 
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Falun 2017-06-19  

Kravspecifikation för längdskidåkning 
- gällande genomförandet av SM-veckan  

Arrangör  

Förening/föreningar ansluten till Svenska Skidförbundet.  
FIS tävlingsregler med Svenska Skidförbundets tillägg är gällande.  
Erfarenhet från tidigare FIS-tävling eller liknande nivå av tävling.  
Användande av tävlingsadministrativa systemet SSF TA.  
Användande av SSF Timing tidtagningssystem om inte SVT begär annat system. 
Arrangören skall säkerställa tävlingens genomförande genom konstsnö samt avtal 
med reservort. 
Avtal om arrangemanget tecknas mellan arrangör och Svenska Skidförbundet. 

Arena  

Homologiserat skidstadion för individuell start, masstart, sprint, stafett samt i 
förekommande fall skiathlon. Homologiserade tävlingsbanor banor för sprint, 2,5 
km, 3,3 km, 3,75 km och 5 km.  
Om skiathlon genomförs skall det vara två separata banor där den ena är 6 m bred 
för klassisk teknik och den andra 9 m bredd för fri teknik. Om skiathlon genomförs 
på en och samma bana skall banbredden vara 12 m i uppförsbackar och 9 m på 
övriga partier. Banlängen skall i dessa fall vara minst 3,75 km. 
Uppvärmningsspår och glidtestområde skall finnas i anslutning till tävlingsbanor 
och vallaby. 
Stadion med tillhörande administrationsbyggnad. 
Vallningsutrymmen.  
Rum för eventuell dopningskontroll enligt RFs rekommendationer. 
Uppvärmt uppehåll/omklädningsrum för deltagare.  
Press/mediarum/lokal för presskonferens.  
Publikplats med bra sikt över tävlingsbanor.  
Välrenommerad speaker.  
Försäljningsställen till publik.  
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Logi  

Logi för 300 personer bör kunna erbjudas inom ett område av max 15 km från 
tävlingsort. 

Rättigheter  

I avtalet mellan arrangör och Svenska Skidförbundet regleras de kommersiella 
rättigheterna. 
 
 
Svenska Skidförbundet genom 

 
Ludvig Remb 



Bilaga 4 – Aktivas område  

 

Krav på värdstad 

 Yta för Aktivas område 20 x 15 m – ytan måste dock anpassas efter evenemangsområdets 

storlek och parallella aktiveringar i form av tävlings- och eventytor samt etableringen av 

SVT:s plattform för TV-sändningar. 

 Ytan ska omgärdas av staket med ca 2m höjd 

 Framdragning av el till Aktivas område. Folksam får bekosta aktuell elförbrukning.  

 Nätverk/antenn/kabel till TV-skärm 

 Viss bevakning nattetid med oregelbundna mellanrum 

 Minst fyra volontärer för hjälp med bemanning 

 Toaletter 8-10 st/toalettvagn - handikappanpassat 

 Duschmöjlighet för dam/herr – handikappanpassat 

 Omklädningsmöjlighet för dam och herr (inkl. bänkar) 

 Dricksvatten 

PS. Anpassning för vinterveckan kan påverka kraven på värdstaden. 

 

Nödvändig utrustning till självkostnadspris 

 TV-skärm så att de aktiva kan följa tävlingarna live 

 Tält för uppvärmning – anpassas efter eventområdets storlek och förutsättningar 

 Tält för garderobsförvaring – anpassas efter eventområdets storlek och förutsättningar 

 Tält för fysio och avslappning – anpassas efter eventområdets storlek och förutsättningar 

 Möbler och övrig utrustning som Aktivas område ska innefatta 

 

Parterna ska gemensamt verka för att följande delar ska finnas på plats: 

 Dopingkontrollstation (DKS) 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Tommy Jingfors 
Pia Essunger 
Handläggare 
033 357366 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00127 3.6.8.3 
 

  

 

 

Mötesplats Sjöbo – renovering och ombyggnad 

 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden bedömer att verksamheterna på Mötesplatserna 

är av stor vikt för att skapa ett inkluderande samhälle. Nämnden ser en 

renovering och ombyggnad av Mötesplatsen på Sjöbo som en av de mest  

prioriterade satsningarna under 2021 och en bra avslutning på det treåriga 

projektet Kraftsamling Sjöbo.  

Nämnden föreslår Kommunstyrelsen att ge AB Bostäder i uppdrag att 

genomföra projektet.        

Sammanfattning  

Hösten 2017 beslutade Kommunstyrelsen att göra en gemensam Kraftsamling 

på Sjöbo med anledning av de sociala utmaningar som är kända på området. 

Kraftsamlingen är ett treårigt förvaltningsövergripande projekt, 2018-2020. 

Visionen är att utveckla Sjöbo till ett hållbart, attraktivt och välmående område 

som sjuder av positiva initiativ med ett rikt kultur- och fritidsutbud.  

 

Som ett led i att uppnå visionen behöver samhällsinvesteringar göras som kan 

bidra till att öka social inkludering och minska den sociala och kulturella 

segregationen. Aktiviteter som tillför mer liv och rörelse på Sjöbo behöver 

utvecklas. Ett generationsövergripande hus, med arbetsnamnet Sjöbohuset, 

som fylls med liv från morgon till kväll och ser till att boende får nära till ett 

gemensamt vardagsrum och gott vardagsliv genom kulturella, fysiska och 

sociala aktiviteter. Sjöbo Torg håller på att förvandlas, både genom 

Medborgarlabbets etablering, satsningen på den fysiska torgmiljön samt genom 

konst i stadsutveckling. Sjöbo ska bli ett välkomnande och tryggt område med 

plats för medskapande, möten, framtidstro och kontinuitet från historien och 

nutiden.  

 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen har tillsammans med Kulturförvaltningen, 

Vård- och äldreförvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, 

Samhällbyggnadsförvaltningen, AB Bostäder och Föreningen Hemgården samt 

andra aktörer och invånare på Sjöbo utvecklat ett förslag på ett 

generationsövergripande Sjöbohus på Sjöbo Torg med tidigare biograflokalen 

som nav. Förslaget bygger på Sjöbobors efterfrågan av breddad 
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mötesplatsverksamhet, ett mer varierat aktivitetsutbud för både barn och 

vuxna, större samlingssal för olika arrangemang och möjlighet för invånardrivna 

aktiviteter.  

 

Ett antal idéburna och kommunala verksamheter kan bedriva samlokaliserad 

verksamhet för att hitta kreativa samverkansformer och undvika att rum står 

tomma. Förändringen innebär om- byggnad av befintliga lokaler såsom Öppen 

ungdomsverksamhet, Bibliotek och Medborgarlabb, samt renovering av 

biografen. I det nya huset kommer bibliotek, mötesplats för seniorer, 

mötesplats för unga och vuxna, öppen ungdomsverksamhet, medborgarlabb 

och dess verktygsbibliotek och fritidsbank finnas tillsammans med en 

föreningsallians samordnad av föreningen Hemgården. Ambitionen är att skapa 

en attraktiv mötesplats i området där generationer och kulturer kan mötas. Med 

sin breda verksamhet, centrala roll och sitt framträdande läge vid torget 

kommer huset att vara fyllt av liv från morgon till kväll. Målet är att skapa en 

välfungerande och uppskattad mötesplats för att främja utvecklingen av Sjöbo 

som område.               

Ärendet i sin helhet – processens gång 

År 2016 genomfördes medborgardialoger på Sjöbo i syfte att engagera 

invånarna och göra dem delaktiga i samhällsutvecklingen. Redan då gavs 

önskemål om att öppna upp den gamla biografen på Sjöbo Torg. Under många 

år, från början av 1960-talet, var det en aktiv biograf som fungerade som ett 

medborgarhus. När biografen lades ner flyttade Finska Pingstkyrkan in. Efter 

det var det kommundel Sjöbo som utnyttjade lokalen för bland annat Framtid 

Sjöbos och fritidsgårdens verksamhet. Nu har den inte används på drygt sju år 

och står helt tom. 

 

Våren 2016 startade ett områdesnätverk bestående av lokala aktörer i området 

från både kommun, region och idéburen verksamhet. I nätverket framkom 

behov av att bredda den befintliga mötesplatsverksamheten genom att få olika 

kulturer och fler åldersgrupper att mötas. Det framkom också behov av större 

arrangemangslokal. 

 

Våren 2017 visade Hemgården och Svenska kyrkan intresse för biografen och 

ville föra en dialog med fler föreningar och offentliga verksamheter på Sjöbo 

kring intresse, behov och möjligheter i biografen. De föreningar som deltog i 

dialogen utöver Hemgården och Svenska kyrkan var Kulturkompaniet, SISU, 

Hyresgästföreningen. Dialogen visade en samstämmighet i att biografen borde 

öppnas och de såg potential i att använda lokalen till att sammanföra människor 

och ordna aktiviteter för alla åldrar. Mot denna bakgrund åtog sig Hemgården 

att föra processen vidare tillsammans med Borås Stad. 

 

Hösten 2017 sökte Innovationsplattform Borås medel från Vinnova för 

etablering av ett Medborgarlabb som blev beviljat. Borås Stad, Högskolan 

Borås, Science Park, RISE, Drivhuset och Hemgården drev arbetet med att 

etablera Medborgarlabbet. Hemgårdens ansvar som projektpart var att driva 
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processen kring biograflokalen i samverkan med andra föreningar och Borås 

Stad. 

Våren 2018 påbörjade projektledare för Kraftsamling Sjöbo en dialog med 

professioner som verkar på Sjöbo. I samtal med Familjecentralen, Närhälsan, 

Svenska Kyrkan, AB Bostäder, Victoria Park, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården, 

Biblioteket, Framtid tillsammans, Sports for you, Borås GIF, Sjöboskolan och 

Erikslundskolan framkom att det saknas en större samlingssal för exempelvis 

föreläsningar, större sammankomster och gemensamma arrangemang. Det 

framkom också en önskan om en mötesplats som är till för alla, till skillnad från 

dagens mötesplats som främst besöks av seniorer. Det efterfrågades något nytt 

där människor från olika kulturer, ung som gammal kan mötas.  

 

Under våren 2018 genomfördes dialogcaféer och pop-up dialoger med 

ungdomar, vuxna och pensionärer i syfte att ta reda på vad som enligt 

invånarna behöver förbättras på Sjöbo. Drygt 150 personer deltog i dialogerna 

och det framkom behov av fler aktiviteter riktade till olika åldrar, framförallt 

aktiviteter som kunde tillägnas både föräldrar och barn tillsammans. I 

dialogerna framkom också att invånare på Sjöbo har behov och önskemål om 

ett offentligt ”vardagsrum” då de bor trångbott. Invånarna efterfrågar också 

större mötesplatser där man kan ses över olika åldrar, med plats för större 

kulturevenemang och där olika kulturer kan mötas. De upplever att detta inte 

finns idag. De ser potential i att öppna biografen för att kunna erbjuda större 

plats för möten, aktiviteter och olika arrangemang. 

 

I april 2018 presenteras resultaten från dialogcaféerna för samtliga 

nämnpresidier vilket blev underlag för en politikerworkshop. Politikerna fick 

diskutera vad de ansåg skulle prioriteras. Sammanfattningsvis resulterade 

workshopen i sju utvecklingsområden. Ett av områdena handlade om att få till 

ett allaktivitetshus genom att sammankoppla befintliga mötesplatser i en och 

samma huskropp, använda befintliga lokaler samt öppna upp biografen.  

 

I maj 2018 arrangerade Hemgården en workshop i syfte att bjuda in fler 

föreningars delaktighet i ett framtida allaktivitetshus med biografen som nav. 

Samtliga föreningars tankar om hur biografen skulle kunna användas samt hur 

de skulle kunna bidra samlades in och sammanställdes. Workshopen resulterade 

i att föreningarna bildade en Föreningsallians. Senare tillsattes en styrelse med 

representanter från Kulturföreningen Tåget, Kultkompaniet, Hemgården, Borås 

Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet. Tanken med alliansen är att de med 

sin samlade kompetens ska kunna erbjuda ett brett aktivitetsutbud som möter 

Sjöbobornas behov.  

 

I juni 2018 bjöds representanter för mötesplatser och öppen 

ungdomsverksamhet, mötesplatser för äldre, Föreningsalliansen, biblioteket och 

familjecentralen in till en projektstudio i syfte att skapa en gemensam bild av 

allaktivitetshus på Sjöbo samt identifiera utmaningar och möjligheter med att 

samlokalisera olika verksamheter i ett gemensamt hus.  

 

I augusti 2018 presenterades resultatet från projektstudion för 

förvaltningschefer från Kulturförvaltningen, Fritid- och Folkhälsoförvaltningen, 
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Lokal- och försörjningsförvaltningen samt AB Bostäders VD. Det resulterade i 

att AB Bostäder uppdrog Krook och Tjäder att ta fram en idéskiss på ett 

allaktivitetshus på Sjöbo Torg. 

 

I april 2019 presenterades idéskissen på en kommunalrådsbredning. Preliminär 

investeringskalkyl för om- och tillbyggnation visade ca 31,5 Mkr. 

 

Under hösten 2019 fortsatte dialog mellan förvaltningar i syfte att få till en mer 

ekonomiskt hållbar lösning. Förvaltningarna beslutade att utreda möjligheterna 

att utesluta tillbyggnationer i tidigare idéskiss. Sjöbohuset blev det nya 

arbetsnamnet för allaktivitetshuset.  

 

I jan 2020 tillsattes en arbetsgrupp för att utreda verksamheternas behov av yta 

för befintlig verksamhet. Utredningen resulterade i att AB Bostäder och Krook 

och Tjäder fick i uppdrag att ta fram ett nytt förslag. För att lyckas bemöta 

uttalade behov innebar det nya förslaget stora förändringar i form av att blåsa 

ut befintliga lokaler och bygga om allt från början med nya bjälklag. 

Arbetsgruppen bestående av tjänstepersoner från Öppen 

Mötesplatsverksamhet, Mötesplatser för äldre, Öppen ungdomsverksamhet, 

Biblioteksverksamhet, Medborgalabbet och Föreningsalliansen är eniga om att 

förslaget blir en bra lösning som tillgodoser allas behov. En preliminär 

investeringskalkyl för omvandlingen hamnar på drygt 30 Mkr.  

 

Varför en satsning på Sjöbo? 
Sjöbo är ett socioekonomiskt utsatt område där det bor drygt 9 000 invånare. I 

området bor människor med ca 40 olika nationaliteter, många är trångbodda, 

arbetslösheten är hög, inkomsterna är låga och det förekommer psykisk ohälsa i 

stor utsträckning. På Sjöbo bor människor med olika livssituationer och 

hälsoskillnaderna är stora. Det bor många ensamstående mammor, sjuka och 

sjukpensionerade och många äldre.  

 

Socioekonomiskt utsatta bostadsområden tenderar enligt forskning att ha lägre 

sammanhållning, svagare sociala nätverk, sämre socialt stöd mellan grannar och 

därmed också en lägre kollektiv förmåga. Det sägs också att människor med 

sämre ekonomiska förutsättningar oftast har ett lägre socialt och samhälleligt 

deltagande. Det är något som även framkommit i Kraftsamling Sjöbo varför 

dess fokus blivit att arbeta med att bygga sociala relationer, skapa förtroenden, 

bygga socialt kapital genom att få invånarna delaktiga i samhällsutvecklingen på 

Sjöbo. 

 

Enligt forskning ses mellanmänskliga relationer, tillit, medskapande och ett 

deltagande i lokalsamhällets utveckling som viktiga faktorer och värden för 

social hållbarhet, hållbar samhällsplanering och för en positiv 

folkhälsoutveckling. Därför har projektet arbetat med kontinuerliga dialoger 

och medskapande metoder för att utveckla detta. 

 

Arbetet med att bygga sociala relationer har setts som ett led i att skapa större 

förtroende mellan kommun och medborgarna och på så sätt försöka öka 
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intresset för ett socialt deltagande. Tanken med att få invånarna delaktiga är att 

ge invånarna inflytande över de sammanhang som de är en del av. De är 

experter på sin egen situation och sitt område. 

 

Mötesplatser såsom Biblioteket, Mötesplats Sjöbo, Fritidsgården och 

Medborgarlabbet är betydelsefulla offentliga rum där vi skapar förutsättningar 

för att öka de sociala relationerna, skapa förtroenden med lokalsamhället, få 

invånarna till att bli aktiva medskapare i frågor som påverkar deras liv och 

vardag. Samverkan mellan våra mötesplatser är ytterst viktig och det är genom 

mötesplatserna vi kan arbeta aktivt med dessa sociala värden och på så sätt 

utveckla tryggheten, motverka ensamhet och socialt utanförskap och bygga och 

utveckla tilliten mellan staden och lokalsamhället. Det Sjöbohus som föreslås 

placeras centralt för att knyta ihop norra delen med södra delen. 

 

Ett Sjöbohus underlättar samverkan genom att alla verksamheter finns under 

samma tak, behöver organisera sig tillsammans och på så sätt kan effektivisera 

och förbättra servicen för invånarna samt uppnå gemensamma mål. 

Framgångsfaktorn är att vi samverkar över olika professioner och 

förvaltningsgränser för ett bättre utfall både ekonomiskt och resursmässigt. 

Föreningsalliansen utgör en viktig resurs i Sjöbohusets drift samt för att berika 

kulturutbudet för sjöboborna. 

 

Ett Sjöbohus skulle dessutom tillgodose flera behov och intressen på området. 

Ett Sjöbohus centralt i området binder ihop området och skulle öka 

möjligheten till möten mellan människor och mellan generationer och främja 

aktiviteter och rörelse på området året om. Det handlar om att tillsammans med 

invånare bygga ett tryggare, attraktivt och mer välmående samhälle. 

 

Det handlar inte bara om att bygga, det är människorna som gör området och 

relationen mellan kommun och invånare är därför avgörande. Det är viktigt att 

ta hänsyn till påbörjade medskapande processer och ha med i åtanken att tillit är 

något som behöver underhållas. Om vi inte fortsätter och tillvaratar 

medborgarnas synpunkter går tilliten snabbt förlorad. Förslaget med 

Sjöbohuset bygger på sjöbobors efterfrågan och har framkommit i dialog med 

invånarna. 

 

Verksamhet i ett framtida Sjöbohus 
Sjöbohuset ska bli en publik byggnad som föreslås utformas för att kunna 

fungera som ett nav för aktörer, såsom idéburna verksamheter, som vill verka 

för att tillgodose behov i området. En flexibel samlingslokal i huset skulle 

kunna nyttjas för större arrangemang för upp till 200 besökare, men också 

fungera som en ”hall” för aktiviteter som exempelvis teater, dans, föreläsningar 

och e-sport. En cafédel skulle bli en central och gemensam knutpunkt i huset. 

Genom att bygga ett större kök skapas möjligheten att kunna laga mat 

tillsammans och umgås, ett intresse som finns hos många grupper i närområdet 

och som förhoppningsvis gör att fler vuxna vistas i området.  
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Tanken är att Sjöbohuset ska bedriva verksamhet för olika åldrar och kulturer 

utifrån ett tillgänglighets-, jämställdhets- och normkritiskt perspektiv. Tanken är 

att huset nyttjas året om, dag som kväll. För att möjliggöra detta krävs att 

många aktörer i och utanför närområdet tillsammans kraftsamlar och lägger 

resurser och gemensamt fyller Sjöbohuset med verksamhet och aktiviteter. 

Primärt är tanken att Mötesplats Sjöbo, biblioteket, fritidsgården, 

Medborgarlabbet och Föreningsalliansen tillsammans bedriver verksamhet i 

huset, men att det även ges möjlighet till invånardrivna aktiviteter. 

Föreningsalliansen bestående av Hemgården, Kulturföreningen Tåget, 

Kultkompaniet, Borås Folkhögskola, SISU och Studiefrämjandet kommer med 

sin samlade kompetens att erbjuda ett brett aktivitetsutbud utifrån invånarnas 

behov. De kommer även bemanna vid aktiviteter och vara delansvariga för 

underhåll av ”evenemangsdelen”, samlingssalen.  

Medborgarlabbet har initierat ett verktygsbibliotek, Fritidsbank och Ta & Ge 

hylla, vilket enligt förslaget kommer inrymmas i Sjöbohuset. 

 

Utformning av den fysiska miljön i ett framtida Sjöbohus 

En förutsättning för att Sjöbohuset ska bli välbesökt är att invånare och lokala 

aktörer får möjlighet att vara medskapare i dess utformning. Tanken är att 

bjuda in till kreativa workshops för att få med både barn, vuxnas och äldres 

perspektiv i utformningen. Tillgänglighet är en viktig del att ta hänsyn till varför 

personer med funktionsnedsättningar också behöver delta. Utformningen 

kommer ske i bred samverkan mellan flera förvaltningar och lokalsamhället 

samt att tidigare erfarenheter från att skapa Norrbyhuset samt Hässlehus 

kommer tas i beaktning.  

 

Pågående insatser på Sjöbo 

Inom ramen för Kraftsamling Sjöbo har en förvaltningsövergripande 

projektgrupp arbetat fram en handlingsplan och en modell för ett systematiskt 

uppföljningsarbete. Syftet är att skapa förvaltningsöverskridande insatser för att 

motverka utvecklingen av den begynnande negativa trend som skönjts på 

Sjöbo. Handlingsplanen följs upp, analyseras och revideras årligen. Styrgruppen 

för Kraftsamling Sjöbo har gett projektgruppen mandat att fortsätta det 

systematiska uppföljningsarbetet efter projekttid.  

 

En del i utvecklingsarbetet inom ramen för projekt Kraftsamling Sjöbo har 

inneburit att etablera ett Medborgarlabb vilket växt fram under 2018-2020. 

Syftet med Medborgarlabbet är att främja samhällsengagemang, 

mellanmänskliga relationer, delaktighet och inflytande och ett medskapande 

förhållningssätt. Det medskapande förhållningssättet innebär att underlätta och 

möjliggöra för invånare och lokala aktörer att tillsammans förverkliga 

samhällsnyttiga idéer eller genomföra fritidsaktiviteter som kommer andra till 

del. Det handlar också om att bygga tillit människor emellan inom ett område 

samt bygga tillit mellan invånare och offentlig sektor. Ett handledningsmaterial 

för ett medskapande förhållningssätt har arbetats fram i projekt Kraftsamling 

Sjöbo. Handledning har påbörjats för verksamheter på Sjöbo i syfte att uppnå 
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en förståelse för ett medskapande perspektiv och för att på sikt närma oss ett 

gemensamt förhållningssätt i utvecklingsarbetet. Avsikten är att ta vara på 

arbetssätt och metoder från projektet och skapa förutsättningar för bättre 

samverkan och framtida samlokaliserad verksamhet. Som ytterligare led i att 

skapa hållbara samverkansstrukturer på Sjöbo är två workshops inplanerade i 

september 2020 i syfte att skapa bättre samverkan och ett gemensamt 

förhållningssätt i det utåtriktade arbetet för Sjöbobornas bästa. Tanken är att 

redan nu påbörja samverkansprocesserna inför ett framtida Sjöbohus.  

 

Kommunfullmäktige har beviljat 1, 9 miljoner i byggbonusmedel för att rusta 

upp Sjöbo Torg. Tekniska förvaltningen och Fritid- och folkhälsoförvaltningen 

har haft uppdraget att i samverkan genomföra förbättringar på torget utifrån 

lokala behov som framträtt. Förbättringsarbetet i form av ny belysning, 

markarbete, nya bänkar, beskärning av träd och iordningställande av 

blomsterrabatter har genomförts. Slutförandet sker hösten 2020.  

 

Statens konstråd har beviljat Kulturförvaltningen medel genom utlysningen 

”Konst i stadsdelsutveckling”. Totalt är 2,4 miljoner avsatt för projektet under 

2018-2020. Kulturförvaltningens avsikt med sin ansökan om Konst i 

stadsutveckling är kopplat till projektet Kraftsamling Sjöbo och en konstnär har 

rekryterats och fått i uppdrag att gestalta någon form av konst på Sjöbo. 

Konstnären ska tillsammans med de boende genom bl.a. workshops och 

dialoger ta fram ett konstverk som lever kvar och berikar i stadsdelen. 

 
Fritids- och folkhälsonämnden har gett förvaltningen i uppdrag att, i samråd 

med berörda förvaltningar och bolag, utreda möjligheten att anlägga ett nytt 

frilufts- och rekreationsområde på Sjöbo i området omkring Viskan och 

Trollskogen med Sjöbovallen som nav. En projektstudio på tre halvdagar 

genomfördes under våren 2020. Representanter från TEK, MEX, SPA, SHB, 

KUF, FOF, MF, BEM och Borås GIF deltog. Resultatet har sammanställts och 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen ansvarar för att bedriva processen vidare. 

 

Borås Stad gick under hösten 2018 med i ett ytterligare Vinnovafinansierat 

projekt ”SIGURD” -Sustainable Impact Governance for urban development. 

Det handlar om att testa metoder för att se på stadsbyggnadsinvesteringars 

effekter och värden för hållbar samhällsutveckling.  

Under 2020 genomförs två fallstudier, en i Göteborg (Backaplan) och en i 

Borås (Medborgarlabbet, Sjöbo torg). Det handlar om att med stöd av SROI-

metodiken bedöma värdet av Medborgarlabbets aktiviteter som härrör till 

stadsplanering samt utvärdera genomförda medborgardrivna projekt för att 

belysa nyttan/effekterna av investeringarna. 

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. Kulturnämnden 

3. AB Bostäder 
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033-35 70 00 vxl 

 

 

Erik Hang 
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Handläggare 
033 357328 
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Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00129 3.2.1.0 
 

  

 

Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och 

klimatstrategi  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden godkänner den reviderade upplagan av Borås 

Stads Energi- och klimatstrategi.        

Ärendet i sin helhet 

Fritids- och folkhälsonämnden har tagit ställning till den reviderade upplagan av 

strategin. Vi har sett över de nyheter och förändringar som den för med sig 

samt hur vi skall förhålla oss till den. 

 Klimatanpassning; arbetet att ständigt anpassa förvaltningens arbete och 

verksamheter till rådande klimatförändringar. Detta är ett pågående 

arbete i förvaltningen där vi kontinuerligt under året ser över våra 

verksamheter och gör de nödvändiga anpassningar som krävs. Vi ser 

det som viktigt att det finns en samverkan mellan stadens förvaltningar 

då detta kräver både anpassning av samhället och minskade utsläpp.  

 Koldioxidbudgeten; som är beslutad i kommunfullmäktige 2019 avser 

fritids- och folkhälsoförvaltningen att förhålla sig till. Detta kräver 

ytterligare åtgärder på utsläppssidan, där utsläppen av växthusgaser 

måste minska.    

 Tillitsresan; som ligger till grund för ett nytt tankesätt kring hur vi i 

staden skall arbeta överlag. Med ökat fokus på arbetssätt och riktning i 

arbetet som skall leda till handling. Med detta jobbar Fritids och 

folkhälsoförvaltningen aktivt, främst med vårt mål att skapa 

förutsättningar för en jämlik hälsa och en meningsfull fritid för 

boråsarna.                

Beslutsunderlag 

1. Remiss: Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi                            

Beslutet expedieras till 

1. Miljö- och konsumentnämnden 
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Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Miljöförvaltningen 
Skickat: den 11 maj 2020 12:09 
Till: Arbetslivsnämnden Diarium; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; 

Förskoleförvaltningen; Grundskoleförvaltningen - Diarium; Gymnasie- och 
vuxenutbildningsnämnden Diarium; Individ- och familjeomsorgsförvaltningen; 
Krisledning SERF; Kulturförvaltningen; Lokalförsörjningsnämnden Diarium; 
Samhällsbyggnadsnämnden Diarium; Servicenämnden Diarium; Sociala 
omsorgsförvaltningen; Tekniska Förvaltningen; Valnämnden; Vård- och 
äldreförvaltningen; Överförmyndarnämnden Diarium; Kommunstyrelsen 
Diarium; Borås Energi och Miljö AB; Borås Elnät AB; Borås Parkerings AB; 
Stadshuset Diarium; Borås Djurpark AB; AB Bostäder i Borås; Fristadbostäder 
AB; info@sandhultsbostader.se; info@toarpshus.se; Viskaforshem AB; 
info@ibabboras.se; info@boras-ink.se; Tourist; 
vastragotaland@lansstyrelsen.se; Boråsregionen Sjuhärads 
kommunalförbund; post@vgregion.se; boras@socialdemokraterna.se; 
boras@mp.se; info@vansterboras.se; hasse.ikavalko@boras.se; 
boras@liberalerna.se; Kerstin Hermansson; 
jonathan.tellbe@kristdemokraterna.se; boras@sd.se 

Ämne: Remiss, Energi- och klimatstrategi och missiv. Dnr. 2020-1396 
Bifogade filer: Energi- och klimatstrategi-strategi_remissversion.pdf; Missiv.pdf 
 

Hej, 
 
Översänder Remiss, Energi- och klimatstrategi Dnr. 2020-1396. 
 
Sista svarsdatum den 31 augusti 2020. 
 
Ha en trevlig dag! 
 
Vänlig hälsning, 

Miljöförvaltningen 
-------------------------------------------------------------------- 
Borås Stad - Miljöförvaltningen  
Besöksadress: Sturegatan 42 
Postadress: Miljöförvaltningen, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 30 00 Fax: 033-35 30 25 
Webbplats: boras.se  
 
Borås är en Fairtrade City 
För miljöns skull, skriv inte ut detta meddelande 
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Datum 

2020-04-20 
Instans 

Miljö- och konsumentnämnden 
Dnr 2020-1396 

  

 

Remiss: Reviderad energi- och klimatstrategi 

Remissprocess 

Obligatoriska remissinstanser:  

Alla nämnder och bolagsstyrelser i Borås Stads kommunkoncern 

Alla partier som är representerade i Borås Stads kommunfullmäktige 

Valfria remissinstanser: 

Länsstyrelsen Västra Götaland 

Boråsregionen 

Västra Götalandsregionen 

Allmänheten via Borås Stads hemsida 

Remisstid: 

Sista svarsdatum är den 31 augusti 2020.  

Efter remisstiden kommer remissvaren sammanställas och eventuella ändringar 

arbetas in i dokumentet. Miljö- och konsumentnämnden beslutar sedan om 

strategin, som sedan skickas vidare för beslut i kommunstyrelse och 

kommunfullmäktige. 

Svar: 

Svar lämnas via e-post till miljo@boras.se, ange diarienummer 2020-1396 och 
remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.  
 

Nämndens/bolagsstyrelsens yttrande ska innehålla en kort sammanfattning. 

Denna kommer att användas i den sammanställning av remissvar som ingår i 

det beslutsunderlag som presenteras för miljö- och konsumentnämnden.  

Frågor: 

Frågor kan besvaras av handläggarna: 

David von Sydow, allmänna frågor samt klimatanpassning 

Mailadress: David.vonSydow@boras.se Telefon: 033-35 30 37 

Peter Krahl Rydberg, allmänna frågor samt utsläppsminskning, koldioxidbudget 

Mailadress: Peter.krahl.rydberg@boras.se Telefon: 033 – 35 84 97 

Lisa Nilsson, allmänna frågor  

Mailadress: maja.nilsson@boras.se 

mailto:miljo@boras.se
mailto:David.vonSydow@boras.se
mailto:Peter.krahl.rydberg@boras.se
mailto:maja.nilsson@boras.se
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Underlag: 

Remissversion reviderad energi- och klimatstrategi 

Bakgrund 

Energi- och klimatstrategin visar riktningen för Borås Stads arbete med att 

minska utsläppen av växthusgaser i den egna organisationen och i samhället 

samt arbetet med att förbereda samhället för effekterna av ett förändrat klimat. 

Strategin tillsammans med miljömålen utgör även Borås Stads energiplan som 

varje kommun ska ha enligt lag. Klimatfrågor berörs även i flera andra av 

styrdokumenten, så strategin behöver ses i det större sammanhanget och utifrån 

ordningen bland styrdokumenten. 

 

Nyheter och förändringar 

Energi- och klimatstrategin togs fram första gången 2015 och versionen som 

skickas på remiss nu innebär den första revideringen. Förslaget på den 

reviderade strategin innehåller i huvudsak följande nyheter och förändringar: 

 Klimatanpassning; arbetet med att anpassa kommunen till ett klimat i 

förändring för att minska riskerna och lindra konsekvenserna av 

klimatförändringarna, är nu inkluderat i strategin. 

 Koldioxidbudgeten som beslutades av kommunfullmäktige i december 

2019 ligger till grund för revideringen. Budgeten innebär att utsläppen 

av växthusgaser måste minska i en rask takt vilket kräver en 

intensifiering av våra insatser.  

 Tillitsresan ligger till grund för ett nytt tänkesätt i strategin, det vill säga 

mindre detaljstyrning och större fokus på riktning och på arbetssätt som 

ska leda till handling. 

 

Omvärlden 

Energi- och klimatstrategin har tagits fram för första gången 2015 och sedan 

dess har klimatfrågan blivit ännu mer högaktuell.  

 2016 började Agenda 2030 och FN:s globala hållbarhetsmål att gälla. Flera 

av målen har kopplingar till klimatförändringar, utsläpps- och energifrågor.   

 2016 trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft där man slog fast att 

ambitionen är att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader 

jämfört med förindustriell tid.  

 2018 upplevde Sverige med flera andra länder en ovanlig varm och torr 

sommar med skogsbränder och vattenbrist till följd.  

 Augusti 2018 påbörjade Greta sin klimatstrejk och sedan dess har hon och 

miljontals unga och vuxna klimatstrejkat vid upprepade tillfällen. 

 Oktober 2018 kom IPCCs specialrapport som förtydligade skillnaderna 

mellan effekterna från en 1,5 och en 2 grad varmare värld. Effekterna 

riskerar att vara mycket starkare. 

 2019-2020 uteblev den meteorologiska vintern i delar av Sverige och i 

Australien pågick massiva skogsbränder. 

https://www.boras.se/bobyggaochmiljo/naturochmiljo/koldioxidbudgetforboras.4.bc75cfa16f92efcfa332349.html
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 Under våren 2020 blev det översvämningar i Borås till följd av ihållande 

nederbörd.  

 December 2019 fick Borås Stad en koldioxidbudget som visar på att starka 

utsläppsminskningar krävs för att kunna bidra till Parisavtalets ambition 

om att begränsa uppvärmningen till 1,5 grader över förindustriell tid. 

 

I Borås har vi länge arbetat för minskade klimatutsläpp och kan se resultat i 

form av en minskning av koldioxidutsläppen från energianvändningen med hela 

40 procent från 1990. Det är vi stolta över, men vi vet att arbetet med att 

minska klimatutsläppen behöver intensifieras. 

Minskningar av klimatutsläpp är inget som Borås Stad gör på egen hand. Det 

visar exempelvis minskningen av oljeanvändningen för uppvärmning av 

bostäder med 98 procent. Boråsarna har i hög grad varit delaktiga i arbetet och 

behövs även i fortsättningen i allt från klimatsmart konsumtion till ökad 

produktion av förnybar el och värme.  

Istäcket i Arktis minskar, glaciärer försvinner, skogar brinner och extrema 

väderhändelser blir fler, detta är bara ett par av de effekter vi idag ser av den 

globala uppvärmningen. Den globala uppvärmningen har överskridit en grad 

över förindustriell tid och kommer sannolikt fortsätta öka. Effekterna av ett 

varmare klimat påverkar Borås på flera sätt. Staden måste kunna klara 

påfrestningarna som ett varmare klimat innebär och skydda invånarnas hälsa 

och trygghet. 

 

Utifrån det globala och lokala läget behövde revideringen av energi- och 

klimatstrategin innebära nya arbetssätt för att få till mer handling och en 

breddning för att även omfatta klimatanpassningen. 

 

Arbetsprocess 

Från den ursprungliga strategin till remissversionen har det varit en resa med 

många inblandade parter. Processen leds av Miljöförvaltningen tillsammans 

med avdelningen för strategisk samhällsplanering på Stadsledningskansliet. 

Styrgruppen för revideringen består av presidiet för miljö- och 

konsumentnämnden samt tre miljökommunalråd, en från vardera Mp, Kd och 

Sd. 

 I början (våren 2019) utgick vi från att inte göra stora ändringar men vi 

bestämde oss för att testa varianten att ha med klimatanpassningen i 

strategin. 

 September 2019 hade vi en projektstudio med deltagare från 

förvaltningar och bolag som var utpekade som ansvariga i den befintliga 

strategin. Vi fick en del förslag och inspel men i stort sett kunde vi 

fortfarande tänka oss att revidera strategin med några mindre 

förändringar. 

 Under hösten 2019 jobbade vi in synpunkter, förstärkte delen om 

klimatanpassning och gjorde en allmän uppdatering. Samtidigt blev 

koldioxidbudgeten klar. 
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 I januari hade vi workshops med tjänstepersoner från olika 

förvaltningar och bolag och vi fick in många förslag och synpunkter. 

Några önskade att få in många detaljer och konkreta mål och punkter 

medan andra ville hålla strategin övergripande men ändå tydlig. Efter 

workshoptillfällena arbetade vi in synpunkter och förslag. 

 Sedan hade vi flera avstämningar med avdelningen för kvalité och 

utveckling där vi fick en del nya tankar kring hur styrdokument ska 

anpassas till tillitsresan och hur man bör tänka. Utifrån dessa 

synpunkter kortade och förenklade vi strategin kraftigt.  

 Den reviderade strategin ska: 

o visa riktningar och prioriteringar inom arbetet med att minska 

utsläpp och klimatanpassning 

o lämna utrymme för hur vi kan följa dessa riktningar 

o säkerställa att nämnder/styrelser eller förvaltningar/bolag arbetar 

in strategin i sin verksamhet 

o ge stöd åt dem som ska samordna och följa upp arbetet 

o fokusera på genomförande och handling 

   

Vi har förhoppningar om att vårt förslag till energi- och klimatstrategi som nu 

går på remiss leder till nya arbetssätt och handlingskraft i klimatfrågan. 

 

 

David von Sydow, Lisa Nilsson  Agneta Sander 

Handläggare på miljöförvaltningen          Miljöchef            
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För revidering ansvarar: Miljö- och konsumentnämnden 
För uppföljning ansvarar: Se rubriken Uppföljning 
Dokumentet gäller för: Alla nämnder och styrelser 
Dnr: 
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Normerande
policy – Borås Stads hållning
riktlinjer – rekommenderade sätt att agera
regler – absoluta gränser och ska-krav
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Syfte
Energi- och klimatstrategin fyller flera syften. Strategin pekar ut riktningar för hur Borås 
Stad ska

• intensifiera arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser enligt 
koldioxidbudgeten,

• hushålla med energi och resurser, 

• stödja boråsarna i att minska deras utsläpp av växthusgaser,

• anpassa staden till ett klimat i förändring för att minska riskerna och lindra 
konsekvenserna av klimatförändringarna,

• bidra till att utveckla Borås som ett modernt och attraktivt samhälle som står  
robust när den globala omställningen till hållbara samhällen går allt snabbare.

Arbetssätt
Både en snabbare minskning av växthusgasutsläpp och en anpassning till ett förändrat klimat 
kräver att Borås Stads organisationer ser över all verksamhet för att identifiera och genomföra 
rätt åtgärder. Många insatser har redan genomförts som gett goda resultat. Oljeanvändningen 
har till exempel minskat med drygt 90 procent, jämfört med 1990-talet. Vi kommer att se 
fler resultat från mer långsiktiga satsningar såsom en hållbarhetsanpassad översiktsplan. De 
positiva insatserna måste fortsätta och bli fler. 

Strategin pekar huvudsakligen ut de områden där potentialen att nå kraftfulla resultat är stor.

Alla nämnder och bolagsstyrelser inom Borås Stad ska arbeta för att integrera strategin i 
respektive budget och verksamhet både när det gäller minskade utsläpp av växthusgaser och 
klimatanpassning. Följande arbets- och tankesätt ska ligga till grund för att omsätta strategin 
till handling:

• Integrera strategin i den egna verksamheten

• Analysera den egna verksamhetens klimatpåverkan och möjligheter att stödja 
andra organisationer eller boråsarna i att minska sin klimatpåverkan.

• Kartlägga kopplingar till klimatanpassning, hur verksamheten kan bidra till 
ett robust samhälle anpassat till klimatförändringar.

• Identifiera åtgärder, till exempel genom att närma sig ett område med 
perspektiven ”Vad kan effektiviseras, vad kan bytas ut, vad kan minskas?” och 
”Vad kan vi sluta med, vad behöver vi börja med?”

• Långsiktighet, helhetssyn och konsekvensmedvetenhet är samverkande 
faktorer för ett gynnsamt samspel med andra hållbarhetsområden.

• Prioritera bland åtgärderna genom att jämföra kostnadseffektivitet, 
potentialstorlek, tidsperspektiv eller genomförbarhet.

• Mätning och uppföljning, hitta nyckeltal eller mål för respektive verksamhet så 
att uppföljningen kan visa om vi är på rätt väg.
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• Skapa förutsättningar för ökad handlingskraft

• Ekonomi, analys av ekonomiska modeller, hur kan hållbara projekt och 
arbetssätt gynnas?

• Prioritera en gång till, där vi börjar med nya åtgärder och arbetssätt, behöver vi 
kanske sluta med befintliga arbetssätt.

• Hög kunskapsnivå, sprid relevant kunskap brett i organisationen så att den inte 
stannar hos en eller få personer.

• Samverka med andra aktörer inom och utanför Borås Stad.

• Engagera invånare och näringsliv.

• Genomföra åtgärder

• Handlingskraft och resultat ska prägla arbetssättet, analyser och utredningar 
måste utmynna i genomförda åtgärder och nya arbetssätt

Till energi- och klimatstrategin finns det en åtgärdsbank som innehåller ett stort antal förslag 
på åtgärder inom olika områden. Nämnder och bolagsstyrelser eller förvaltningar och bolag 
lägger till åtgärder och väljer ut åtgärder från banken i planeringen inför kommande år. 
Åtgärdsbanken som är ett levande dokument är också ett verktyg som ger överblick över vad 
som är på gång eller avslutat och det skapar transparens för den som vill veta vad som görs.

Strategier för minskad klimatpåverkan
Strategierna pekar ut riktningen för arbetet inom ett antal prioriterade områden. Områdena 
omfattar både lokala utsläpp och utsläpp på andra ställen som sker till följd av konsumtion 
av varor och tjänster.

Fossilfri vägtrafik och ökat antal resor med gång, cykel och  
kollektiv trafik
Utsläppen från vägtrafik är den största lokala utsläppskällan och minskar för långsamt trots 
att det finns beprövade lösningar och fattade beslut. Arbetet med att minska Borås Stads egna 
utsläpp från persontransporter, arbetsfordon och upphandlade transporter har hög prioritet. Borås 
Stad ska även skapa förutsättningar för privatpersoner och näringsliv att minska körsträckor, 
att skapa effektivare godstransporter, att kunna välja förnybara bränslen och el och att kunna 
välja cykel och kollektivtrafik som transportmedel.

Byggnation med låg klimatpåverkan
Byggmaterial såsom traditionell betong, asfalt och stål samt byggprocesser är områden som orsakar 
stora utsläpp. Utsläppen mäts och åtgärdas för närvarande inte i någon större omfattning. Borås 
Stad ska bli bättre på att välja och beställa byggentreprenader, byggmaterial och byggprocesser 
som är optimerade utifrån ett livscykelperspektiv. Byggnationen ska orsaka låga utsläpp under 
byggskedet, kräva låg energianvändning under drift och leda till ökad möjlighet till återbruk 
och återvinning vid rivning. 



Resurseffektiv konsumtion och produktion
Inköp av resurskrävande varor, tjänster och mat står för en stor andel av boråsarnas individuella 
utsläpp och för Borås Stads klimatpåverkan. Arbetet med att minska dessa utsläpp går sakta 
och potentialen att agera med relativt enkla medel är stor. Borås Stads insatser ska fokusera 
på fyra områden.

• Borås Stads inköp av varor och tjänster ska ske med prioriteringen minskad 
resursanvändning, fler cirkulära användningsmodeller och minskad avfallsmängd. 

• Borås Stad ska öka arbetet med att sprida kunskap och inspiration och att skapa 
strukturella förutsättningar för invånarna att kunna konsumera mer hållbart och 
cirkulärt. 

• Borås Stad ska stödja det lokala näringslivet i att kunna erbjuda resurseffektiv 
produktion av varor och tjänster genom bland annat rådgivning och samordning.  

• Borås Stad ska stärka rollen som hållbar arbetsgivare genom att uppmuntra och 
underlätta för anställda att minska sitt klimatavtryck.

Resurseffektiv energianvändning och -försörjning
När fossil olja som basbränsle i uppvärmningssystemen fasats ut, väntar nya utmaningar. 
Borås Stad måste minska effekttoppar i användningen av värme och el som ligger bakom 
resterande beroende av fossil energi. För att gynna en ökad produktion av förnybar el måste 
kommunkoncernen skapa möjligheten att lagra energi över kort och lång sikt. Utöver dessa två 
utmaningar behöver vi också fokusera på hushållning med energi. Även förnybara bränslen och 
solceller har en miljö- och klimatpåverkan, därför är en minskad energi- och resursanvändning 
alltid prioriterad.

Ökad lagring och upptag av koldioxid
Det räcker inte att minska utsläppen utan kommunkoncernen måste även se över möjligheterna 
att skapa så kallade negativa utsläpp, det vill säga upptag av koldioxid istället för utsläpp. Mark 
och skog som Borås Stad äger och förvaltar har potential att ta upp mer koldioxid. Genom 
ökad kunskap ska Borås Stad även stödja andra aktörer i att optimera markanvändning och 
skogsbruk ur ett klimatperspektiv. Även tekniska åtgärder för att binda eller lagra koldioxid 
ska undersökas och implementeras.

Strategier för klimatanpassning 
Arbetet med klimatanpassning i Borås Stad är i sin linda, de kommande åren behöver vi skapa 
en samordnad kunskap om vad som redan görs och vad som behöver göras.

Integrering av klimatanpassning i kommunkoncernens verksamheter
Den kommunövergripande samordningen som berör klimatanpassningen ska fortsätta utvecklas 
med strukturell kunskapsfördelning och förankring i kommunkoncernen.

Borås Stad behöver till exempel anpassa verksamheter riktade till de mer sårbara grupperna i 
samhället så som barn, äldre och andra svagare grupper. Dessa ska ges en trygg, säker skolgång, 
och äldrevård även vid extrema väder och ett klimat i förändring.  
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Klimatanpassning i den fysiska planeringen och befintlig bebyggelse
Borås Stad ska genom fysisk planering öka samhällets förmåga att hantera höga vattenflöden 
och ökat frekvens och intensitet på nederbörd. I den växande och förtätade staden ska vi behålla 
eller nyskapa grönska som kan hjälpa hantera höga vattenflöden, skyfall och bidra till en svalare 
och trivsammare stad vid värmeböljor. Kommunkoncernen ska utveckla kommunkoncernens 
fastighetsbestånd, både nya och befintliga bostäder och arbetsplatser, för att hantera ett varmare 
och blötare klimat. Borås Stad ska aktivt bidra till att det privata fastighetsbeståndet blir 
klimatanpassat. 

Trygg och säker teknisk infrastruktur i ett förändrat klimat
I ett föränderligt klimat är det viktigt med robust infrastruktur. Kommunen ska säkerställa 
att det finns säkert och tryggt dricksvatten, anpassat VA-ledningsnät, säker eldistribution, 
nätfiber och vägar som är farbara oavsett väder och klimat.

Robust och säker ledning i kris orsakat av klimatförändringar
Borås Stad är den samlande kraften i kommunen för att hantera krissituationer, även i ett förändrat 
klimat. Det kräver en robust organisation, starka samarbeten med viktiga aktörer för kommunens 
säkerhet, funktion och försörjning. I en omvärld med risk för osäker livsmedelsförsörjning, 
ekonomisk instabilitet och en ökande befolkningsförflyttning till följd av klimatförändringarna, 
så behöver Borås Stad stå stark, trygg och med resurser och kompetens att hantera oförutsedda 
händelser. 

I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska aspekter för klimatanpassning tas med för att 
analysera hur samhället kan skyddas vid extrema väderhändelser.

Uppföljning
Nämnder och bolagsstyrelser ska arbeta med strategin i respektive verksamhet. Hur arbetet 
med strategierna fortlöper följs upp i samband med uppföljningen av Borås Stads miljömål 
eller motsvarande.

Klimatkommittén, som är kopplad till koldioxidbudgeten, ska göra en regelbunden kvantitativ och 
kvalitativ utvärdering av Borås Stads klimatarbete baserad på strategin och koldioxidbudgeten.

Åtgärder som behövs i arbetet med strategierna finns i en gemensam åtgärdsbank som uppdateras 
regelbundet.
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Allmänna villkor och checklista vid planering, 

genomförande och uppföljning av evenemang som 

anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna att ”Allmänna villkor och 

checklista vid planering, genomförande och uppföljning av evenemang som 

anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen” och ”Leverantörskontrakt” 

testas av verksamheter under 2020.         

Ärendet i sin helhet 

På uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden har ett arbetsmaterial tagits fram 

för att underlätta vid planering, genomförande och uppföljning av evenemang 

som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen. Materialet innehåller även 

allmänna villkor och ett leverantörskontrakt som syftar till att förebygga att 

oväntade incidenter inträffar samt främja säkra och trygga evenemang som går i 

linje med verksamheternas värdegrund.  

Materialet syftar till att underlätta för verksamheter som arrangerar ett 

evenemang och det är därför viktigt att det är enkelt att följa checklistan och 

använda materialet. Därför bör materialet testat av verksamheter under 2020 

och eventuellt under våren 2021 (risken är att få evenemang planeras under 

hösten 2020 till följd av rådande coronapandemi).  

Leverantörskontraktet kommer granskas och godkännas av Borås Stads jurister 

innan det testas.                 

Beslutsunderlag 

1. Allmänna villkor och checklista vid planering, genomförande och uppföljning 

av evenemang som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

2. Leverantörskontrakt                                

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Allmänna villkor och checklista vid planering, genomförande och 

uppföljning av evenemang som anordnas av Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 

Allmänna villkor  

 Evenemang som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska vara alkohol- och 

drogfria1, samt religiöst och partipolitiskt obundna. Det är inte tillåtet att medföra eller 

nyttja alkohol eller andra droger under ett evenemang.  

 Det är inte tillåtet att arrangera aktiviteter, föreläsningar, evenemang eller liknande som: 

o Kan innebära bristande säkerhet, vara förknippat med brottslighet, innehålla 

inslag av eller propaganda för droger, rasism, nazism, extremism eller annat 

främlingsfientligt uttryck i skrift, tal, musik eller andra medier.  

o Exkluderar människor på grund av kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och/eller sexuell läggning/könsuttryck. 

 Som arrangör ansvarar vi för att: 

o Känna till var brandredskap och utrymningsvägar finns och att dessa inte 

blockeras. 

o Känna till hur många personer som får vara i dina bokade lokaler. 

o Alla känner till utrymningsplanen och blir inräknade vid en utrymning. 

o Inhämta och följa eventuella myndigheters tillstånd som krävs för aktiviteten (till 

exempel polistillstånd). 

Checklista 

Läs igenom hela checklistan. Involvera gärna barn och unga i planering, genomförande och 

uppföljning av evenemanget. Tänk på att barn och unga inte får ansvara för säkerheten under ett 

evenemang, men de får gärna utses som funktionärer eller liknande för att bidra till ökad trivsel 

och trygghet.  

Före evenemanget 

1. Vad är evenemangets syfte och mål? Att tänka på: målgrupp, antal besökare, datum, tid, 

lokal/plats, teknik, kostnader och eventuella intäkter samt 

marknadsföring/kommunikation. 

2. Vid en allmän sammankomst behövs tillstånd från polisen. Blanketter och information 

om ansökan om polistillstånd finns på: Blankett Polistillstånd. OBS! Sök minst tre veckor 

innan evenemangsstart. Vid frågor, skriv till: Tillstand.vast@polisen.se.  

3. Innan en leverantör (artist, föreläsare etc.) bokas är det viktigt att genomföra en digital 

bakgrundskontroll genom att söka information om leverantören och/eller ta referenser 

från tillförlitliga källor. Be även en kollega genomföra bakgrundskontrollen. Utgå från 

verksamhetens värdegrund och målgruppen som evenemanget riktar sig till vid valet av 

                                                      
1 Vid större evenemang som riktar sig till en vuxen målgrupp, se centrala riktlinjer för servering av alkohol.  

http://polisen.se/Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/Ansokan-tillstand-Konsertmusikevenemang/
mailto:Tillstand.vast@polisen.se
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leverantör. Vid osäkerhet om leverantören lever upp till verksamhetens värdegrund 

och/eller det som står skrivet i de allmänna villkoren ska leverantören inte bokas. 

4. Berörd enhetschef ska alltid informeras om föreslagen leverantör. Är enhetschefen osäker 

över valet av leverantör kan hen kontakta ansvarig på Fritids- och folkhälsoförvaltningen 

(se kontaktuppgifter i slutet av dokumentet). Den ansvarige gör bedömningen om CKS 

och/eller Polisen ska kontaktas.  

5. I den mån det går ska ett fysiskt möte bokas in med leverantören. Förslagsvis bokas ett 

möte i samband med att vi som arrangörer skriver ett kontrakt med leverantören.  

6. Skriv ett leverantörskontrakt. Underskrift av enhetschef krävs. Kontraktet finns här.   

7. Planera in tid för uppföljning efter genomfört evenemang. Uppföljningen är viktig för 

utvecklingen av framtida evenemang.   

Under evenemanget 

8. Som arrangör äger vi rätten att avbryta ett evenemang med omedelbar verkan om 

leverantören bryter mot kontraktet och/eller mot de allmänna villkoren.  

Efter evenemanget 

9. Evenemanget är nu genomfört. Är vi nöjda? Blev det som vi och besökarna hade tänkt? 

Tips på frågor till uppföljning: 

o Lokaler: Hur upplevdes lokalen/platsen för evenemanget?  

o Teknik: Hur fungerade tekniken? Till exempel projektor, ljudanläggning, WiFi 

etc? 

o Evenemanget: Levde leverantören och evenemanget i sin helhet upp till våra 

förväntningar? Uppskattades det av besökarna?  

o Besökarna: Hur många deltog? Är vi nöjda med besöksantalet? Kom ”rätt” 

målgrupp? 

o Vår egen arbetsinsats: Är vi nöjda med oss själva som arrangörer? Gjorde vi ett 

bra jobb? 

o Marknadsföring: Lade vi ner tillräckligt med tid och arbete på marknadsföring? 

Nådde marknadsföringen målgruppen? 

o Ekonomi: Har vi följt vår budget? Uppkom eventuella avvikelser? 

 

Dela gärna upplevelser från evenemanget, både positiva och negativa. På så vis kan vi skapa förutsättningar för 

fler lyckade evenemang framöver. 

Ansvarig kontaktperson 

Emelie Risbeck, utvecklingsledare folkhälsa 

E-post: emelie.risbeck@boras.se eller telefon, 033-35 82 94. 

 

  

file://///ad.boras.se/DFS/Gemensam/FoF/ALLA/K-mapp/Folkhälsoenheten/Drogförebyggande%20arbete/Rutiner%20bokning%20artist/Leverantörskontrakt.docx
mailto:emelie.risbeck@boras.se
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Leverantörskontrakt 

Arrangör    Leverantör 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen  Organisation/Företag 
Namn Efternamn   Namn Efternamn 
Adress    Adress 
Postnummer Ort   Postnummer Ort 
E-post    E-post  
Organisationsnummer: 212000-1561  Organisationsnummer:  
 

Evenemangsinformation 

Typ av evenemang: 
Datum: 
Ort: Borås 
Evenemangsplats: Ex. Sjöbo torg  
 

Betalningsvillkor 

Kontraktsumma exkl. moms (inklusive ev. reseersättning, logi etc):  

Fakturauppgifter: Fr.o.m. 1 april 2019 ska alla fakturor till offentlig sektor vara elektroniska. Läs 
mer på E-faktura till Borås Stad. Som leverantör till Borås Stad ska du märka dina fakturor med 
arrangörens referens, så kallad YYKOD.  

Övriga villkor:  
 

Allmänna bestämmelser 

1. Detta är ett kontrakt mellan två parter och utgör således inget anställningsförhållande. 

2. Om leverantören blir sjuk annulleras detta kontrakt mot uppvisande av läkarintyg. 
Leverantören ska snarast möjligt meddela arrangören vid sjukdom. 

3. Annullering av kontraktet är endast möjlig om leverantören bryter mot de allmänna 
villkoren och/eller efter särskild överenskommelse mellan de två parterna. 

4. Eventuellt skadestånd vid uteblivet evenemang som orsakas av någon av de två parterna 
(hit räknas om någon av parterna bryter mot de allmänna villkoren på sid. 2) ska av den 
andra parten ersättas med ett belopp motsvarande kontraktsumman. 

5. Force Majeure, till vilka räknas, krig, politiska omvälvningar, lock out eller strejk, 
eldsvåda, naturkatastrof eller andra jämförbara förhållanden befriar båda parter från alla 
åtaganden enligt detta kontrakt.  

6. Personuppgifter behandlas enligt GDPR. Borås Stads hantering av personuppgifter. 

 

https://www.boras.se/foretagare/upphandlingavtalochinkop/efakturatillborasstad.4.3d0de3801589104d01219c1.html
https://www.boras.se/funktioner/hanteringavpersonuppgifter.4.2b148b21162ef2a8e29cc9cd.html
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Allmänna villkor  

 Evenemang som anordnas av Fritids- och folkhälsoförvaltningen ska vara alkohol- och 

drogfria1, samt religiöst och partipolitiskt obundna. Det är inte tillåtet att medföra eller 

nyttja alkohol eller andra droger under ett evenemang. 

 Det är inte tillåtet att som arrangör eller leverantör agera på ett sätt som: 

o Kan innebära bristande säkerhet, vara förknippat med brottslighet, innehålla 

inslag av eller propaganda för droger, rasism, nazism, extremism eller annat 

främlingsfientligt uttryck i skrift, tal, musik eller andra medier.  

o Exkluderar människor på grund av kön, etnisk tillhörighet, religions- eller 

trosuppfattning, funktionsnedsättning och/eller sexuell läggning/könsuttryck. 

 

 

Arrangör enligt ovan   Leverantör enligt ovan 
 

__________________________  __________________________ 

Ort och datum   Ort och datum 
 

__________________________  __________________________ 

Namnteckning (enhetschef)   Namnteckning 
 

__________________________  __________________________ 

Namnförtydligande (enhetschef)  Namnförtydligande  

 

                                                      
1 Vid större evenemang som riktar sig till en vuxen målgrupp, se centrala riktlinjer för servering av alkohol.  
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Lokalt inflytande – inställda aktivitetsdagar 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Mot bakgrund av nuvarande situation kring Covid-19 beslutar Fritids- och 

folkhälsonämnden att ställa in de återstående aktivitetsdagarna, som planerats 

under hösten 2020        

Sammanfattning av ärendet  

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras 
aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, i både tätort och 
serviceorter. Aktivitetsdagarna ingår som en del i Fritids- och 
folkhälsonämnden samarbetsuppdrag Lokalt inflytande och genomförs inom 
arbetet i Områdesnätverk eller Ortsråd. 
 
Fritids- och folkhälsonämnden beslutade 2020-02-25 att utse två representanter 
till respektive aktivitetsdag, både vår och höst i syfte att finnas med och 
representera nämndens olika ansvarsområden. Arvode skulle utbetalas enligt 
gällande avtal och utsedda representanter fick även i uppdrag att lämna en 
redogörelse på Fritids- och folkhälsonämndens efterföljande sammanträde.         
 
På grund av rådande omständigheter med covid-19 har Fritids- och 

folkhälsonämnden gjort bedömningen att även ställa in de aktivitetsdagar som 

var planerade under hösten 2020: Norrby 29/8, Sjöbo 5/9 och Göta 19/9. 

Detta gäller även medverkan från Fritids- och folkhälsonämnden vid 

inplanerade arrangemang i Sandared 5/9 och Dalsjöfors 20/9.  

Beslut om genomförande av dessa två arrangemang tas av ansvarig arrangör. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden understryker vikten av att tillsammans 

genomföra positiva händelser i form av offentliga sammankomster och 

evenemang, men poängterar vikten av att följa både Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer samt Regeringens beslut om allmänna sammankomster och 

offentliga tillställningar och att alla bidrar till att förhindra ytterligare 

smittspridning. 

 

Mer information:  

www.boras.se/aktivitetsdagar  
www.boras.se/corona  

 

http://www.boras.se/aktivitetsdagar
http://www.boras.se/corona
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Beslutsunderlag 

1. Lokalt inflytande – Aktivitetsdagar 2020, beslut Fritids- och 

folkhälsonämnden 2020-06-02 

2. Inställda aktivitetsdagar – våren 2020                                

Beslutet expedieras till 

1. Kommunstyrelsen 

2. AB Bostäder 

3. Lokala samarbetspartners, genom resp. Områdesnätverk och Ortsråd  

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 39 Dnr FOFN 2019-00227 1.1.6.2 

Lokalt inflytande - Aktivitetsdagar 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att utse två representanter till respektive 
aktivitetsdag i syfte att finnas med och representera nämndens olika 
ansvarsområden. Arvode utbetalas enligt gällande avtal och utsedda 
representanter får även i uppdrag att lämna en redogörelse på Fritids- och 
folkhälsonämndens efterföljande sammanträde. Valda representanter för 
respektive dag framgår av bilaga 1.        

Sammanfattning av ärendet 

Tillsammans med lokala verksamheter, organisationer och föreningar arrangeras 
aktivitetsdagar på många av bostadsområdena i Borås, både inom tätort och 
serviceorter.  
 
Aktivitetsdagarna ingår som en del i Fritids- och folkhälsonämnden 
samarbetsuppdrag Lokalt inflytande. De genomförs inom arbetet inom 
Områdesnätverk eller Ortsråd och syftar till att skapa en god samverkan mellan 
olika aktörer samt ska vara positiva tillfällen där människor möts på respektive 
område. Aktivitetsdagarna riktar sig till alla åldrar, men kan ha olika innehåll 
och program.  

Områden och datum 2020 
- Brämhult 18/4   - Norrby 29/8  
- Kristineberg 9/5    - Sandared 5/9 
- Trandared 16/5    - Sjöbo 5/9 
- Fristad 30/5    - Göta 19/9  
- Hulta 23/5    - Dalsjöfors 20/9 
- Hässleholmen 29-31/5  

  
 Mer information: www.boras.se/aktivitetsdagar                

 

Vid protokollet  
  
 
Johanna Jönsson  Tommy Jingfors 
Nämndsekreterare  Förvaltningschef 
 
 
Justeras 2020-02-27.  
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Sammanträdesdatum 

2020-02-25 
 

 

Fritids- och 
folkhälsonämnden  

 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

 
Håkan Eriksson (C)  Magnus Sjödahl (KD) 
Ordförande  
 
Justeringen tillkännagiven på kommunens anslagstavla 2020-02-28. 
 
Rätt utdraget intygar: 
 
 
 
Johanna Jönsson 
Nämndsekreterare 
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Datum 

2020-03-31 
  

  

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Inställda aktivitetsdagar 

 

På grund av rådande omständigheter med covid-19 har Borås Stad 

gjort bedömningen att ställa in de aktivitetsdagar som var planerade 

under våren:  

- Kristineberg  9/5 

- Trandared  16/5 

- Hulta  23/5  

- Hässleholmen  29-31/5 

 

Detta gäller även medverkan från Borås Stad vid inplanerade 

arrangemang på Brämhult 18/4 och Fristad 30/5 (beslut om 

genomförande av dessa två arrangemang tas av ansvarig arrangör). 

 

Vi följer både Folkhälsomyndighetens rekommendationer samt 

Regeringens beslut om allmänna sammankomster och offentliga 

tillställningar och gör det vi kan för att förhindra ytterligare 

smittspridning. 

 

 

Mer information:  

www.boras.se/aktivitetsdagar  

 
www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-

att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-

tillstallningar/boras.se/corona  

 

www.boras.corona  

http://www.boras.se/aktivitetsdagar
http://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/boras.se/corona
http://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/boras.se/corona
http://www.regeringen.se/artiklar/2020/03/forordning-om-forbud-mot-att-halla-allmanna-sammankomster-och-offentliga-tillstallningar/boras.se/corona
http://www.boras.corona/
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Dnr FOFN 2019-00211 1.3.1.4 
 

  

 

Tillägg i Delegationsordningen för Fritids- och 

folkhälsoförvaltningen 2020 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar att godkänna tilläggen i Fritids- och 

folkhälsoförvaltningens delegationsordning 2020.        

Ärendet i sin helhet 

I delegationsordningen har följande ändrats alternativt tillkommit:  

- punkt 3.2 om Tvåhandsprincipen gäller för samtliga fakturor har ersatts 

av 3.2. Beslut ersättare för beslutsattestanter, 

 

Under punkt 6.10 har följande tillkommit: 

- Beslut att förbjuda bisyssla, 

- Godkänna/attestera tidrapporter för personal som inte stämplar i 

Heroma.               

Beslutsunderlag 

1. Reviderad Delegationsordning för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2020                            

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delegationsordning för Fritids- och folkhälsonämnden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Antagen: 2012-08-23 (Delegationsbeslut) 

Senast reviderad: 2020-06-15 
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1 Anvisningar - delegationsordning 

Med stöd av reglemente för Fritids- och folkhälsonämnden i Borås Stad lämnar nämnden rätt för 

förtroendemän och tjänstemän att fatta beslut i de grupper av ärenden och i den omfattning som anges i 

denna delegationsordning. Beslutsfattare träder in i upprättad ordning. 

 

I delegationsbestämmelserna anges vilken/vilka beslutsnivåer som kan fatta beslut i en viss grupp ärenden. 

När ordföranden är delegat inträder vid frånvaro 1:e vice ordföranden som ersättare, vid dennes frånvaro 

inträder 2:e vice ordförande. När ordföranden och vice ordföranden tillsammans är delegat inträder vid 

frånvaro av Fritids- och folkhälsonämnden utsedda ersättare ”varvid dock vid beslut en av de ordinarie 

delegaterna ska vara närvarande”. Vid frånvaro för tjänstemannadelegat inträder närmast överordnad i de 

fall vikarie inte finns. Ställföreträdare har samma beslutsrätt som den företrädde skulle ha haft. 

 

I delegationernas anvisningskolumn anges beslutsrättens omfattning. I denna kolumn kan även 

förekomma vissa förutsättningar för beslutsrätten. Gemensamt för alla beslutsfattare är att delegationen 

endast omfattar det egna ansvarsområdet. Samtliga delegationer gäller under förutsättning att 

författningsbestämmelser, MBL, avtal och övriga riktlinjer för verksamheten iakttas. Frågor av principiell, 

prejudicerande eller särskilt viktig natur ska underställas Fritids- och folkhälsonämnden. 

Framställning eller yttrande till Kommunfullmäktige liksom yttrande om överklagande av nämndens beslut 

ska underställas Fritids- och folkhälsonämnden. 

Delegerad beslutsrätt får utnyttjas endast inom ram för beviljade anslag. 

 

Delegationsbeslut innebär ett beslutsfattande å Fritids- och folkhälsonämndens vägnar. Därför måste 

besluten anmälas vid Fritids- och folkhälsonämndens nästkommande sammanträde på ett sätt som anges i 

delegationsbestämmelserna och anteckning göras i protokollet. Ärenden som kan hänföras till 

förvaltnings- och verkställighetsåtgärder ska inte anmälas till Fritids- och folkhälsonämnden. 
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Ärende Beslutsfattare Anmäls 

FOFN 

Anvisningar 

2 Ärendehantering 
   

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

   

Fritids- och folkhälsonämnden Ordförande 

Vice ordförande (ers.) 

2:e vice ordförande 

 Kontrasignering Förvaltningschef 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen Förvaltningschef eller dennes ersättare  Kontrasignering av respektive verksamhetschef 

Enhet inom Fritids- och folkhälsoförvaltningen Verksamhetschef   Kontrasignering av respektive handläggare 

Utkvittera värdepost och skriva under checkar Verksamhetschef: Ekonomi 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

 Sekretess    

Beslut om att vägra lämna ut allmän handling      HR 

Nämndsekreterare 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Skriftligt beslut med besvärshänvisning ska 

utfärdas 

 Ersättningsanspråk    

Besluta om ersättningsanspråk från personal 

och allmänhet upp till ett basbelopp 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Kopia av 

beslut 

Efter samtal med stadens jurister 

Besluta om ersättningskort vid förlust av 

årskort 

Enhetschefer 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

  Besvär    

Avvisa för sent inkommen besvärsskrivelse Förvaltningschef 

Ordförande 

Kopia av 

beslut 

 

 Remissyttrande, enkelt planförfarande    

Avge remissyttrande Förvaltningschef 

Ordförande 

Kopia av 

beslut 
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 Förelägganden    

Åtgärder efter föreläggande från 

brandmyndighet, arbetsmiljöinspektion, 

miljöskyddsmyndighet etc. 

Enhetschefer 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

3 Attest 
   

 För kontroll av ekonomiska transaktioner Se särskilt beslut i FOFN av besluts- och 

behörighetsinstanser samt ersättare 

Beslut om behörigheter fattas årligen i FoFN. 

Anmäls vid 

revidering 

under året. 

Se attestbestämmelser. I enlighet med 

Revisionens regler för intern kontroll och 

intern styrning 

Utgångspunkten är Borås Stads 

attestreglemente och förvaltningsinterna 

rutiner och förtydligande utifrån detta. 

 Tvåhandsprincipen gäller för samtliga 
fakturor 

  Lista över besluts- och behörighetsattestanter 

upprättas varje räkenskapsår av 

Ekonomienheten 

 Beslut om ersättare för beslutsattestanter Enhetschef – inom sitt ansvarsområde 

Verksamhetschef/biträdande verksamhetschef 

– inom sitt ansvarsområde                      

Vid semester, sjukdom eller annan frånvaro. 

Förvaltningschef – inom nämndens hela 

ansvarsområde 

Kopia av 

beslut 

 

4 Avtal 
   

 Leasing    

Beslut om leasingavtal Kommunstyrelsen Kopia av 

beslut 

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

penninghantering” 

 Avtal om tjänster/entreprenader med 
organisationer och föreningar 

   

Träffa överenskommelser med organisationer 

och föreningar om deras medverkan vid skötsel 

av kommunala anläggningar och besluta om 

ekonomisk ersättning för detta 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Avtal Beslut föregås av samråd med förvaltningschef 

och MBL förhandling.  
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 Arrende/hyra    

Avtal om serverings-, försäljnings- och 

reklamarrenden 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Avtal För enhetschef avses beslut enligt 

”standardavtal” 

 Försäljning av varor och tjänster, taxor    

Försäljning av varor och tjänster t. ex. artiklar 

vid baden, Brygghuset, idrottsanläggningar, 

fritidsgårdar, mötesplatser 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

Fastställa taxor för uthyrning av diverse artiklar 

vid baden 

Enhetschef Bad 

Verksamhetschef Bad 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

 Försäljning av utrangerat material    

Besluta om försäljning av utrangerat material 

 

 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Sålt material ska antecknas 

 Anstånd och fordringar    

Medverkar till anstånd med hyresbetalningar, 

badavgifter och andra fakturerade kostnader 

Budgetansvarig 

Ekonomienheten FoF 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Beslut ska skickas till Redovisningsservice för 

verkställande 

Hålla inne bidrag till förening för att täcka 

skuld till kommunen 

Verksamhetschef Föreningsenheten 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Beslut fattas efter besked från 

Redovisningsservice, KS eller FoFs 

ekonomienhet. Redovisningsservice verkställer 

fattat beslut. 

 Uthyrning av fritidslokaler och 
idrottsanläggningar 

   

Besluta om upplåtelse för tillfälliga 

arrangemang i anläggning/lokal utanför 

hyrestaxa 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 
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Teckna långtidskontrakt om upplåtelse Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter 

Teckna säsongsvisa kontrakt om fasta 

träningstider och arrangemang 

Fritidsutvecklare bokningsenheten 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter 

Uthyrning av nämndens konferensanläggningar Fritidsutvecklare bokningsenheten 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Enligt nämndens beslut om taxor och avgifter 

 Hyresavtal    

Uthyrning av kommunens fastigheter och 

lokaler som förvaltas av FOFN/LFFN 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 S.k. internhyresavtal tecknat av LFFN enligt 

fastställda principer 

Uppsägning av hyres- och arrendeavtal Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

FOFN  

 Föreningsbidrag    

Godkänna ny förening som bidragsberättigad Handläggare förenings- och anläggningsenheten 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Förteckning Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid 

årets slut ska en samlad redovisning i 

jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

Godkänna bidragsberättigade lokaler Handläggare föreningsenheten 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Förteckning Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid 

årets slut ska en samlad redovisning i 

jämförelse med budget lämnas till FOFN. 
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Besluta om föreningsbidrag grundade på 

bidragsbestämmelserna:  

- grundbidrag 

- lokalbidrag 

- aktivitetsbidrag ungdomsverksamhet 

- anläggningsbidrag 

- riktat bidrag och socialt riktat bidrag, 

grundat på beslut av FOFN om vilka 

föreningar som ska få bidraget 

- driftbidrag till idrottsanläggningar  

- verksamhetsbidrag 

- bidrag till förening som ritar 

orienteringskartor 

- verksamhetsbidrag: politiska föreningar 

- arrangörsbidrag 

- bidrag till allmänna samlingslokaler 

- startbidrag 

- bidrag till sociala föreningar och sociala 

donationsfonder max. 1 basbelopp 

Handläggare föreningsenheten 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Förteckning Enligt bidragsregler fastställda av FOFN. Vid 

årets slut ska en samlad redovisning i 

jämförelse med budget lämnas till FOFN. 

 Behörighetsnivåer för undertecknande 
av övriga avtal  

inom egen verksamhet   

Teckna avtal för tjänster, material och varor, 

som inte finns omnämnda i övrigt under avtal 

   

Upp till 10 basbelopp Förvaltningschef  Enligt budgetansvar 

Upp till 6 basbelopp Verksamhetschef  Enligt budgetansvar 

Upp till 3 basbelopp Enhetschef   Enligt budgetansvar 

5 Upphandling/inköp 
   

 Upphandling/inköp    

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

Budgetansvarig  Enligt budgetansvar och LOU (Lagen om 

offentlig upphandling) 
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 Underhållsplaner    

Fastställa reparations- och underhållsplaner 
inom ramen för anvisade anslag 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Plan Förslag till underhållsplan diarieförs efter att 

Lokalförsörjningsnämnden redovisat detta till 

förvaltningen 

Besluta om upphandling av entreprenad varor 
och tjänster inom underhållsplanens anslag 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

 Anbud/anbudsöppning    

Oavsett förväntad kostnad Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Handläggare upprättar LOU protokoll, minst 

två närvarande 

Anta anbud om kostnaderna överstiger 30 

basbelopp 

FOFN Protokoll 

FOFN 

 

Anta anbud om kostnaderna ligger mellan 15 

och 30 basbelopp 

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

upprättar 

protokoll 

 

Anta anbud om kostnaderna ligger mellan 8 

och 15 basbelopp 

Förvaltningschef 

Ordförande 

Handläggare 

upprättar 

protokoll 

 

Anta anbud om kostnaderna ligger under 8 

basbelopp 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Handläggare 

upprättar 

protokoll 

 

 Beställningsskrivelse    

Kostnaderna överstiger 15 basbelopp Förvaltningschef 

Ordförande 

 Beställningsbeskrivelse efter beslut i FOFN. 

Kostnaderna ligger mellan 8 och 15 basbelopp Förvaltningschef 

Ordförande 

 Beställningsskrivelse 

Kostnaderna ligger under 8 basbelopp Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Beställningsskrivelse, se riktlinjer för 

direktupphandling 
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6 Personal 
   

 Personalärenden    

Yttranden till personalmyndighet Förvaltningschef 

Ordförande 

  

Fastställa befattningsbeskrivning Förvaltningschef  Inte att förväxla med arbetsinstruktion 

Beslut att inte återbesätta vakanta tjänster 

(intern vakansprövning) 

Förvaltningschef   

 Anställningar mm    

Kungöra ledig anställning: 

Förvaltningschef 

 

Kommunstyrelsen 

 AB 

Enhetschefer Verksamhetschef  AB 

Övriga befattningar Enhetschef  I samråd med berörd ledningspersonal och 

HR. Vid oenighet hänskjuts beslutet till 

Förvaltningschefen. 

Besluta om tillsvidareanställning av personal 

och vikariat, inte Förvaltningschef 

   

Enhetschefer Verksamhetschef 

 

 

Förteckning 

 

 

AB.  

Vid oenighet hänskjuts beslutet till 

Förvaltningschefen. 

Övriga befattningar Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Förteckning I samråd med berörd ledningspersonal och 

HR. Vid oenighet hänskjuts beslutet till 

Förvaltningschefen. OBS! beslut som rör 

anhörig ska fattas av Förvaltningschef eller 

ordförande 

Anta praktikanter Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Antal platser i samråd med HR. 
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 Förhandlingsärenden    

Allmänt 

Upplösa anställningsavtal 

Överenskommelse inom allmänna 

bestämmelser om uppsägningstid  

 

 

 

Förvaltningschef 

  

 

I samråd med förhandlingschef eller 

förhandlingssekreterare 

Allmänna anställningsvillkor 

- Avvikelse från 8§ arbetstidslagen om 

uttag av övertid med högst 200 timmer 

under ett kalenderår  

- Avvikelse från 10§ arbetstidslagen om 

uttag av övertid med högst 200 timmer 

under ett kalenderår  

 

 

Förvaltningschef 

 

 

Förvaltningschef 

  

Lönebestämmelser 

Löneinplaceringsbeslut 

Ingångslöner enligt direktiv från 

förhandlingsdelegationen 

 

 

 

HR  

  

Vid omräkning av tidigare lönebeslut till aktuell 

sysselsättningsgrad 

HR chef 

Förvaltningschef 

  

Bibehållen lön vid facklig utbildning HR  

Förvaltningschef 

  

 Lagen om anställningsskydd    

Uppsägning pga. arbetsbrist enligt lagen om 

anställningsskydd 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 LAS, gäller inte Förvaltningschef 

Bereda annat arbete Enligt ordinarie beslutsordning för anställning  LAS, i samråd med HR. Vid oenighet 

hänskjuts ärendet till Förvaltningschef 

Personliga skäl Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 LAS, upp till 12 månader 

Besked om att tidsbegränsad anställning 

upphör 

Enligt ordinarie beslutsordning för anställning  LAS, i samråd med HR. 

Avsked Förvaltningschef  LAS 

Återanställning vid företrädesrätt Enligt ordinarie beslutsordning för anställning  LAS, i samråd med HR 
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Underrättelse respektive varsel vid uppsägning 

pga. arbetsbrist, personliga skäl respektive 

avsked 

HR specialist 

HR chef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 LAS 

Besked till arbetstagare att avgå med ålders- 

respektive förtidspension 

HR specialist 

HR chef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 LAS 

Beslut att medge minskad arbetstid pga. 

delpension 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

  

Beslut om anställningens upphörande 

(uppsägning på egen begäran) 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 AB 

Ordinarie uppsägningstid Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Undersök uppsägningstidens längd i samråd 

med HR 

Förkortad uppsägningstid för Verksamhetschef Förvaltningschef   

För övrig personal Enhetschef 

Verksamhetschef 

  

Besluta om skriftlig varning Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 AB 

Utarbetas tillsammans med HR 

Besluta om avstängning från tjänst samt 

skriftlig erinran 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 AB 

Utarbetas tillsammans med HR 

Utfärda tjänstgöringsintyg Löneservice   

Utfärda arbetsintyg/betyg 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef 

 Underlag för vitsord utarbetas av respektive 

arbetsledare som kontrasignerar 
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Besluta om krav på sjukintyg från första 

sjukdag av arbetsgivare 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 AB 

Utarbetas tillsammans med HR 

 Ledighet    

Bevilja tjänstledighet utan lön för: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef 

  

Bevilja semester för: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef 

  

Beslut att avbryta semester för arbetstagare 

och bevilja ersättning för ev. omkostnader 

Förvaltningschef 

Övrig personal 

 

 

Ordförande 

Förvaltningschef/Verksamhetschef 

 AB 

Beordra övertid, fyllnadstjänstgöring, 

jourtjänstgöring, beredskap, förskjuten 

arbetstid och bevilja 

kompensationsledighet för: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

 

 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef 

  

Bevilja ledighet för enskild angelägenhet 

med lön för: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

HR specialist/Enhetschef 

Verksamhetschef/Förvaltningschef 

 AB 
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Bevilja ledighet för föräldraledighet, 

värnpliktstjänstgöring och studieledighet  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

 

Ordförande  

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

HR/Enhetschef/Verksamhetschef 

 AB 

Vid studieledighet i samråd med HR. 

Bevilja ledighet för fackligt och politiskt 

uppdrag eller utbildning 

 

HR  

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Lagen om facklig förtroendemans ställning. 

HR prövar om ledighet gäller ”rätt” facklig 

verksamhet och om den är nödvändig och 

skälig i förhållande till uppdraget. Arbetsledare 

tillstryker eller avstryker utifrån ”…inte 

medföra betydande hinder för arbetet”. 

Besluta om bibehållna 

anställningsförmåner vid facklig och 

politisk ledighet 

HR  

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

 Lagen om facklig förtroendemans ställning. 

HR prövar om ledighet gäller ”rätt” facklig 

verksamhet och om den är nödvändig och 

skälig i förhållande till uppdraget. Arbetsledare 

tillstryker eller avstryker utifrån ”…inte 

medföra betydande hinder för arbetet”. 

 Utbildning, kurser, konferenser, 
studieresor 

   

Besluta om deltagande i kurser, 

konferenser och studiedagar för: 

Förtroendevalda 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

 

Nämnd  

Presidiet 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef 

 Alla beslut anmäls skriftligt till HR.  

OBS – resor inom Norden beslutar 

Förvaltningschef, resor utanför Norden 

beslutar presidiet. 

Studiebidrag HR 

Förvaltningschef 

 Efter utlåtande från enhetschef 
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 Tjänsteresor    

Besluta om tjänsteresor utanför kommunen 

som kräver traktamente och/eller 

reseersättning för: 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef 

Övrig personal 

 

 

 

Presidiet 

Förvaltningschef 

Verksamhetschef 

Enhetschef/Verksamhetschef/Förvaltningschef 

 Alla beslut anmäls skriftligt till HR.  

OBS – resor inom Norden beslutar 

Förvaltningschef, resor utanför Norden 

beslutar presidiet. 

Beslut om tillfälliga tillstånd att använda egen 

bil i tjänst 

Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Kopia av beslut till HR. avser bara begäran om 

ersättning. 

 Betalkort    

Besluta om tillgång till betalkort och ev. 

kreditbegränsning 

Ansökan om betalkort 

KS 

 

Förvaltningschef/ordförande 

Kopia av 

beslut 

Se Riktlinjer för kommunens penninghantering 

Enligt Kommunfullmäktiges bestämmelser 

betalkort 

 Gåvor och uppvaktningar    

Besluta om gratifikationer till underställd 

personal 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Enligt kommunfullmäktiges bestämmelser 

Besluta om uppvaktning av föreningar Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

 Övriga personalärenden    

Fastställa arbetsschema Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

  

Utfärda passerkort och id-kort för tillträde till 

FoFs anläggningar 

Förvaltningschef 

Ordförande 
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Utfärda tillfälliga gästbiljetter Enhetschef 

Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Avser anläggningar inom eget ansvarsområde 

Beslut att förbjuda bisyssla Verksamhetschef 

Förvaltningschef 

Ordförande 

 Alla bisysslor ska anmälas till närmaste chef. 

Godkänna/attestera tidrapporter för  

personal som inte stämplar i Heroma. 

Föreståndare 

Enhetschef 

Verksamhetschef / Biträdande verksamhetschef 
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Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden beslutar om gallring av handlingar av tillfällig 

eller liten betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare 

gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.          

Ärendet i sin helhet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 

liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 

allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 

detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 

handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 

hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 

och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 

uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 

skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 

med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-

miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 

tillfällig eller liten betydelse.                             

Beslutsunderlag 

1. Kommunstyrelsens beslut 2020-05-11 § 190 Gallring av handlingar av 

tillfälligt eller liten betydelse 

2. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse                                

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 
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§ 190 Dnr KS 2020-00338 2.1.3.1 

Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar om gallring av handlingar av tillfällig eller liten 
betydelse enligt bifogat beslutsunderlag. Beslutet ersätter tidigare gallringsbeslut 
för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Kommunstyrelsen uppmanar samtliga Borås Stads nämnder och bolag att fatta 
beslut i denna fråga.  

Sammanfattning av ärendet 

I kommunal verksamhet uppstår en mängd allmänna handlingar av tillfällig eller 
liten betydelse, som utan större informationsförlust kan gallras. För att få gallra 
allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut fastställt av den egna nämnden. I 
detta gallringsbeslut avses med handlingar av tillfällig eller liten betydelse sådana 
handlingar av uppenbar ringa betydelse för verksamheten som vare sig behöver 
hållas ordnade eller registreras och som regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- 
och sekretesslagen (2009:400). Det innefattar även handlingar som kanske inte 
uppfattas som allmänna handlingar, såsom cookies, temporära filer och 
skrivarloggar.  

Beslutet tar fasta på de handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt 
med i sitt dagliga arbete snarare än handlingar i kommunens bakomliggande it-
miljö. Detta gallringsbeslut gör det möjligt att gallra uppräknade handlingar av 
tillfällig eller liten betydelse.  

Beslutsunderlag 

1. Skrivelse - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse 

2. PM - Gallring av handlingar av tillfälligt eller liten betydelse 
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Inledning 

För att verksamheten ska få gallra allmänna handlingar krävs ett gallringsbeslut 

fastställt av den egna nämnden. Nedanstående gallringsbeslut möjliggör gallring 

av handlingar som har tillfällig eller liten betydelse. De handlingar som upptas i 

gallringsbeslutet kan utan större informationsförlust gallras vid inaktualitet. 

Gallring vid inaktualitet innebär att handlingen får gallras omedelbart eller när 

den inte längre behövs, om inget annat anges. Beslutet tar fasta på de 

handlingar som en tjänsteperson kan komma i kontakt med i sitt dagliga arbete 

snarare än handlingar i kommunens bakomliggande IT-miljö. Beslutet ersätter 

tidigare gallringsbeslut för handlingar av tillfällig eller ringa betydelse.   

Gallringsbeslutet är tematiskt indelat där det första kapitlet är mer generellt och  

innehåller handlingstyper som kan förekomma inom flera olika områden för att 

därefter åtföljas av kapitel som är mer specifika. Varje kapitel innehåller, utöver 

en uppräkning av handlingstyper och gallringsfrist, kommentarer och exempel 

samt uppgift om vem som ska utföra gallringen. På så sätt bidrar beslutet till en 

enhetlig och effektiv informationshantering samtidigt som det blir ett stöd till 

verksamheten.  
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Tillfällig eller liten betydelse? 

Det som avses med handlingar av ”tillfällig eller liten betydelse” i detta 

gallringsbeslut är sådana handlingar av uppenbar ringa betydelse för 

verksamheten som vare sig behövs hållas ordnade eller registreras och som 

regleras i 5 kap. 1 § 4 st. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). I detta 

inryms även handlingar som man normalt sett kanske inte tänker på som 

allmänna handlingar, som till exempel cookies, temporära filer och 

skrivarloggar. Det är handlingens informationsvärde och inte dess form som är 

avgörande för om den är av tillfällig eller liten betydelse. Det spelar med andra 

ord ingen roll om ett meddelande kommer in via e-post, på papper eller som 

sms. Det är innehållet som avgör hur handlingen ska hanteras.   

Det är bara de handlingar som omnämns i gallringsbeslutet som får gallras. 

Skulle verksamheten identifiera andra handlingar som är av tillfällig eller liten 

betydelse måste gallringsbeslutet revideras för att omfatta även dessa handlingar 

innan gallring kan ske.  
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Allmänt förekommande handlingar  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Inkomna eller expedierade 

framställningar, förfrågningar och 

meddelanden av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär 

Vid inaktualitet 

 

 

 Förfrågningar om kontaktuppgifter, 

blanketter, mötestider, allmän 

information och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna synpunkter av tillfällig 

betydelse eller rutinmässig 

karaktär samt svar på dessa 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte 

föranleder en åtgärd av betydelse. Då 

ska synpunkterna hanteras på annat 

sätt, till exempel i förvaltningens 

diarium.  

 

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som har inkommit för 

kännedom 

Vid inaktualitet 

 

Förutsatt att handlingarna inte har 

föranlett någon åtgärd och att de även i 

övrigt har liten betydelse för 

verksamheten. 

 Vissa cirkulär, inbjudningar, 

nyhetsbrev, PM, mötes- 

anteckningar och liknande. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

 Var och en ansvarar för att gallra. 

Inkomna handlingar som inte 

berör myndighetens 

verksamhetsområde, eller som 

är meningslösa eller 

obegripliga och eventuella svar 

på dessa 

Vid inaktualitet Avsändaren ska, inom ramen för den 

allmänna serviceskyldigheten enligt 6 

och 20 §§ förvaltningslagen (2017:900), 

om möjligt ges sådan hjälp att han eller 

hon kan ta till vara sina intressen. 

Funktionsbrevlådor, gemensamma 

brevlådor eller inkorgar: 

 Gallras av administratör, registrator 

eller annan ansvarig. 

Enskilda anställdas brevlådor eller 

inkorgar: 

Var och en ansvarar för att gallra. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kopior och dubbletter som inte 

har någon funktion då det finns 

arkivexemplar hos myndigheten 

med samma innehåll 

Vid inaktualitet 
 
 

 Kopior på nämndprotokoll. 

 Exemplar av tryckta 

verksamhetsberättelser. 

 Elektroniska kopior som delas på 

intranät, projektarbetsplatser och 

likande. 

Den som har skapat, distribuerat, 

publicerat eller förvarar kopian. 

Handlingar i icke-autentiserad form 

och som har ersatts av senare 

inkomna autentiserade handlingar 

 

Vid inaktualitet Exempelvis ej undertecknad handling 

som ersatts av undertecknat exemplar i 

de fall sådana formkrav finns.  

Den som hanterar den aktuella 

handlingen. 

Handlingar som endast 

framställts för överföring, 

utlämnande, eller spridning av 

handlingar 

Vid inaktualitet 

 

 Kopia av en skrivelse som skickats 

till den som begärt kopian. 

Den som skickar kopian. 

Inkomna filer som inte kan 

öppnas 

Omgående Avsändaren ska om möjligt upplysas 

om detta och uppmanas att skicka filen 

i ett standardformat. 

Den som tagit emot filen. 

Felaktiga uppgifter i register 

vilka tillkommit genom skrivfel, 

räknefel eller motsvarande 

Efter rättning  Den som rättar. 

Register, liggare, listor och 

andra tillfälliga förteckningar 

som har tillkommit för att 

underlätta myndighetens 

arbete 

Vid inaktualitet Förutsatt att de saknar betydelse när det 

gäller att dokumentera myndighetens 

verksamhet, att förstå ett ärendes 

beredning och beslut, att återsöka 

handlingar eller att upprätta samband 

inom arkivet. 

 

Den som ansvarar för registret, 

liggaren, listan eller den tillfälliga 

förteckningen. 
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Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Användarinstruktioner Vid inaktualitet 
 
 

När den ersätts av en ny eller inte längre 

behövs för användning eller drift av IT-

systemet. 

 

Avser instruktioner, manualer, mallar och  

rutinbeskrivningar riktade till användare.  

 

 

Tjänsteförvaltaren. 

Fotografier, ljud- och 

bildupptagningar 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar fotografiet eller 

upptagningen. 

Presentationer och bildspel 

 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte har 

betydelse för att dokumentera 

verksamheten eller tillför ett ärende 

sakuppgift. 

Den som hanterar presentationen 

eller bildspelet. 
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Posthantering  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Handlingar som endast tillkommit 

för kontroll av postbefordran 

Vid inaktualitet Under förutsättning att de inte längre 

behövs som bevis för att en 

försändelse har inkommit till eller 

utgått från myndigheten och att de 

inte påförts anteckning som tillfört 

betydande sakuppgift 

 Inlämningskvitton 

 Kvittensböcker för avgående post 

eller listor/motsvarande 

 Elektroniska register eller 

dokument med samma funktion 

 Mottagnings- och 

delgivningsbevis. 

Den som ansvarar för den enskilda 

försändelsen eller posthanteringen i 

verksamheten.  

Fullmakter för postöppning Vid inaktualitet  Den som innehar fullmakten. 

Postlistor Vid inaktualitet  Den som administrerar postlistan. 
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E-posthantering 

Se även kapitlet Allmänt förekommande handlingar.  

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Skräppost eller meddelanden som 

innehåller virus 

Omedelbart  Skräpposthanteringssystemet eller 
användaren. 
Ska också meddelas Dataservice. Se 
intranätet för vidare instruktioner.  

E-postlistor Vid inaktualitet Den lista som användaren 

hanterar i sin in- och utkorg. 

Uppgifter tas bort i samband med 

gallring och rensning av e-post. 

Användaren. 
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Telefoner och surfplattor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Listor över inkomna eller 

utgående samtal 

Vid inaktualitet 

 

Samtalslistor i mobiltelefon och 

motsvarande. 

Varje anställd ansvarig för att 

hantera sina listor. 

Handlingar som inkommit till 

myndigheten i form av 

ljudmeddelande i röstbrevlåda, 

telefonsvarare eller motsvarande  

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

  

Användaren. 

SMS eller andra meddelanden i 

text eller bild inklusive 

eventuella bilagor (bilder, 

skärmdumpar etc) 

Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Användaren. 

Historik och elektroniska spår som 

lagras då olika program (appar) 

används på telefon eller surfplatta 

Vid inaktualitet 
 

 Användaren. 
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Webbmöten, nätverk, forum, projektarbetsplatser och samarbetsytor 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Konversationshistorik  Vid inaktualitet 

 

Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

 

Snabbmeddelanden via till 

exempel Skype, Lync, MSN, 

Adobe Connect och likande. 

 

 

Användaren. 

Kontaktlistor 

 

Vid inaktualitet När kontaktuppgifterna inte 

behövs längre. 

 

Uppgifter om kontakter som 

hanteras när funktioner för 

snabbmeddelanden, webbmöten 

med mera används. 

 

 

 

Användaren. 

Kontaktuppgifter och 

profilinformation  

Vid inaktualitet 

 

Profiluppgifter på projekt- 

arbetsplats, nätverk eller forum. 

Användaren. 

Meddelanden, inlägg och 

liknande 

Vid inaktualitet Meddelanden och inlägg på 

samarbetsytor som Teams eller 

liknande. 
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Spår av internet- och datoranvändning 

Handlingstyp Gallring Kommentarer Vem gallrar? 

Elektroniska spår som visar vilka 

webbsidor som har besökts 

Vid inaktualitet 

 

Webbhistorik: Tidigare 

besökta webbplatser. 

Datoranvändaren. 

 

Kopior av webbsidor som lagras i 

syfte att åstadkomma snabbare 

åtkomst 

Vid inaktualitet 

 

Temporary Internet Files. Datoranvändaren. 

 

Lösenord Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Formulärdata Vid inaktualitet 

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

Cookies Vid inaktualitet  

 

Filer som webbplatser sparar 

lokalt på datorn för att spara 

personliga inställningar. 

Datoranvändaren. 

 

Tillfälliga elektroniska spår som 

sparas för att underlätta 

internetanvändning eller 

kommunikation 

Vid inaktualitet 

 

Sessionskakor (Session Cookie). 
 
När applikationen, webbsidan eller 
webbläsaren stängs ner. 

Sker med automatik. 

Spår efter användning i olika typer 

av systemfiler 

Vid inaktualitet 

 

Exempel: thumbs.db. Datoranvändaren. 

Temporära filer  Vid inaktualitet  Datoranvändaren. 
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Skrivare  

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Temporära filer Vid inaktualitet  Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 

Loggar Vid inaktualitet 

 

 Den som administrerar skrivaren och 

hanterar inställningar. 
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Sociala medier 

Handlingstyp Gallring Kommentarer och exempel Vem gallrar? 

Kommentarer och inlägg, som inte rör 
verksamheten, på sociala medier 

Vid inaktualitet  Personer som administrerar det 

aktuella kontot. 

Kommentarer eller meddelanden av 
stötande eller kränkande karaktär 
som inkommer via sociala medier 

Vid inaktualitet 

 

 Personer som administrerar det 

aktuella kontot.  

Direktmeddelanden Vid inakutalitet Under förutsättning att de inte 

tillför ett ärende sakuppgift eller 

behövs för att dokumentera 

verksamheten. Då ska 

tjänsteanteckning göras och 

tillföras övriga handlingar i 

ärendet eller dokumentationen. 

Personer som administerar det 

aktuella kontot. 

 



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00095 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, 

Horngäddan 8 med flera, Borås Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 

Horngäddan 8 m fl Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.        

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggandet av nytt polishus, häkte och 

liknande funktioner, men även kontor. Det ska också bli ett nytt gångstråk 

mellan resecentrum och Boråshallen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanens intentioner. Området 

kring Brodalsmotet är ett otryggt område och verksamheter här skulle kunna ge 

en tryggare miljö med mer personer i rörelse vid olika tider på dygnet. Det är 

även positivt att det planeras ett gång- och cykelstråk längs Brodalsgatan från 

infarten till parkeringen vid Brodalsgatan till Petersbergsgatan söder om 

motorvägen. Det innebär att det blir bättre tillgänglighet för gång- och 

cykeltrafik från Resecentrum till Boråshallen, som är vår största 

evenemangsarena. Vidare planeras det även ett centralt stråk genom 

planområdet. Allt ovan gör att det kommer upplevas mer naturligt att gå eller 

cykla från Resecentrum både till Boråshallen och Göta. 

 

I och med att det byggs i området försvinner många markparkeringar i 

anslutning till vår största och enda evenemangsarena. Frågan är om det nya 

parkeringshuset kommer att räcka för både de nya verksamheterna och för 

Boråshallens besökare vid stora evenemang. Detta behöver utredas vidare och 

vara en prioriterad förutsättning för området i sin helhet, både inom denna och 

angränsade detaljplaner. 

 

I området har Borås Judoklubb sin anläggning i de gamla lokverkstäderna. 

Fritids- och folkhälsonämnden vill därför lyfta deras behov av en fortsatt god 

tillgänglighet till sin lokal. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               
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Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                  

Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 15 maj 2020 13:14 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås 

Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Kartor; Kerstin Hermansson; 
Kommunstyrelsen Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Mark; 
Miljöförvaltningen; Mätning; Niklas Arvidsson; Niklas Lund; Polismyndigheten; 
Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund; Stefan Börjesson; Tekniska 
nämnden Diarium; Tom Andersson; Julia Goffe; 
utdelningsforbattringar@postnord.com; 'Borås Tidning'; info@borascity.se; 
Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; exp-hkv@mil.se; 
'Handikappföreningarnas samorganisation (info@hsoboras.se)'; 
helikopterflygplatser@vgregion.se; info@jernhusen.se; Borås Parkerings AB; 
skanova-remisser-goteborg@skanova.se; remisser@swedavia.se; 
'Trafikverket'; Ungdomsrådet; registratorvtm@vasttrafik.se; 
flygplatschef@borasflygplats.se 

Ämne: Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, 
Borås Stad 

Bifogade filer: Inbjudan till samråd Horngäddan.pdf 
 
Översänder inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad. 
Planhandlingarna hittas på: https://www.boras.se/detaljplan/horngäddan 

 
Vänliga hälsningar 
 
Jonatan Westlin  
Planarkitekt 
_________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovsavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 07 Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 

https://www.boras.se/detaljplan/horngäddan
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Horngäddan 8 med fl era, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en ny 
detaljplan, som fi nns ute på samråd. Du får den här inbjudan för 
att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 18 maj - 21 
juni. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggandet av nytt 
polishus, häkte och liknande funktioner, men också kontor i 
Centrum. Den nya bebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk 
kvalitet med tanke på dess centrala placering och då den blir väl 
synlig från både motorväg och resecentrum. Ett gångstråk ska 
också möjliggöras från resecentrum och bort mot Boråshallen. 
En mottagningsstation vid Brodalsmotet tillåts också i planen, 
då det kan frigöra central mark på andra platser i staden. 
Detalplanen följer kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar fi nns tillgängliga på boras.se/detaljplan/horngäddan och i 
Stadsrummet på Kulturhuset, se mer information på baksidan. Om du inte kan komma till Stadsrummet eller 
läsa på vår webb, skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är 
fastighetsägare ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
Det är mycket på gång just nu i denna del av staden. Därför bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte tisdag       
2 juni kl 17-19 för att informera om denna detaljplan och andra projekt som är på gång i denna del av Centrum, 
men också för att få synpunkter från er invånare. Under mötet kommer vi också förklara hur processen 
framöver ser ut. Se mer information på baksidan av denna inbjudan. Om du inte har möjlighet att vara med på 
mötet kan du boka en separat telefontid. Se instruktioner på baksidan. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2015-399), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att 
lämna synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora 
rätten att överklaga detaljplanen. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att 
informera eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fl er inbjudningar för att 
kunna informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare.  

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-15

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN 2020-144
BN2015-399



Boka en separat telefontid med ansvarig handläggare
1. En länk till bokningen fi nns på www.boras.se/detaljplan/horngäddan 

2. Klicka på länken

3. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter” 

4. Välj ”Telefon 30 minuter” under rubrik ”Frågor om detaljplanerna Horngäddan och Morfeus”

5. Välj en av tiderna som passar

6. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka

7. Nu är det klart!

8. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid 

Information på hemsidan
Information om detaljplanen kommer fortlöpande att uppdateras på vår hemsida 
boras.se/detaljplan/horngäddan
Ett tips är att anmäla sig för prenumeration, en avisering  kommer då att skickas till dig med e-post varje 
gång som hemsidan för detaljplanen uppdateras.

Digitalt samrådsmöte
På grund av coronaviruset och rådande smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt. För att vara 
med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrum
Har du särskilda frågor fi nns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan 
även skicka in frågor i förväg till jonatan.westlin@boras.se.

Datum och tid:  tisdag 2 juni kl 17.00 - ca 19.00

Plats:   Digitalt möte

Länk för mer info:  boras.se/västracentrum

Hålltider: 

17:00 Introduktion

17:05 Rutnätsstaden kliver över Viskan, Richard Mattsson, stadsarkitekt

            och Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 

17:35 Viskaholm inför samråd, Leila Alves Bonnier, planarkitekt

18:00 Horngäddan 8 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:25 Morfeus 5 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:50 Allmän frågestund

19:00 Mötet avslutas

I slutet på varje presentation fi nns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se 
till att ansluta till mötet i god tid.  

Utställning i Kulturhuset
Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt 
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad    
1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på  
P A Halls terass 2. Kulturhuset är i dessa tider öppet kl 12-17 på vardagar och kl 12-16 på helger.

Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna, se kontaktuppgifter på 
framsidan av denna inbjudan.



 

 

Fritids- och folkhälsonämnden 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 

Susanne Carlsson 
Handläggare 
033 358297 

SKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-06-15 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2020-00096 3.1.1.2 
 

  

 

Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, 

Morfeus 5 med flera, Borås Stad  

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd för Detaljplan Centrum, 

Morfeus 5 m fl, Borås Stad och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.           

Ärendet i sin helhet 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på 19-24 våningar 

eller fem våningar eller lägre på den obyggda ytan öster om Knalletorget. Vidare 

är syftet att skapa nya lokalytor i centrum och mer liv på Knalletorget. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden är positiv till detaljplanens intentioner. Området 

kring Knalletorget ner mot Viskan är otryggt på kvällstid och ett nytt 

bostadshus skulle kunna ge en tryggare miljö med mer personer i rörelse vid 

olika tider på dygnet. Hälsans stig som går över Knalletorget ligger under 

Fritids- och folkhälsonämndens ansvar. Här vill vi försäkra oss om att de 

justeringar man gör på Knalletorget inte påverkar de nationella krav som finns 

på Hälsans stig, med en lutning på högst 6 procent.  

 

Vidare vill Fritids- och folkhälsonämnden lyfta barnperspektivet inom ramen 

för denna detaljplan. I centrala Borås byggs många lägenheter och bara i den 

här detaljplanen ges möjlighet för 120 stycken. Barn har enlig 

Barnkonventionen rätt till lek, vila och fritid. I Stadsparkens finns en lekplats 

inom 150 meter. Den är redan välbesökt och frågan är om den kommer att 

räcka till framöver för att tillfredsställa barnens behov enligt Barnkonventionen. 

 

Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker detaljplanen i sin helhet.               

Beslutsunderlag 

1. Planbeskrivning 

2. Plankarta                                
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Beslutet expedieras till 

1. Samhällsbyggnadsnämnden 

 

 

 

 

Håkan Eriksson 

Ordförande 

Tommy Jingfors 

Förvaltningschef 

 



Från: Detaljplanering 
Skickat: den 15 maj 2020 13:24 
Till: Andreas Exner; Annette Persson Carlson; Borås Energi och Miljö AB; Borås 

Elnät AB (kund@boraselnat.se); Filip Strlm; Förskolenämnden Diarium; 
Grundskolenämnden Diarium; Kartor; Kerstin Hermansson; Kommunstyrelsen 
Diarium; Kulturnämnden Diarium; Lantmäteri; Mark; Miljöförvaltningen; 
Mätning; Niklas Arvidsson; Niklas Lund; Polismyndigheten; Södra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund; Stefan Börjesson; Tekniska nämnden Diarium; Tom 
Andersson; Julia Goffe; utdelningsforbattringar@postnord.com; 'Borås 
Tidning'; info@borascity.se; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; exp-
hkv@mil.se; 'Handikappföreningarnas samorganisation (info@hsoboras.se)'; 
helikopterflygplatser@vgregion.se; 'sjuharad@hyresgastforeningen.se'; Borås 
Parkerings AB; skanova-remisser-goteborg@skanova.se; 
remisser@swedavia.se; 'Trafikverket'; Ungdomsrådet; 
registratorvtm@vasttrafik.se; flygplatschef@borasflygplats.se 

Ämne: Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås 
Stad 

Bifogade filer: Inbjudan till samråd Morfeus.pdf 
 
 
Översänder inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad. 
Planhandlingarna hittas på: https://www.boras.se/detaljplan/morfeus 
 
Vänliga hälsningar 
 
Jonatan Westlin  
Planarkitekt 
_________________________________________________ 
Borås Stad, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Plan- och bygglovsavdelningen 
Stadshuset, Kungsgatan 55, 501 80 Borås 
Tel: 033-35 85 07 Webbplats: boras.se/detaljplan 
Twitter: @detaljplanboras  
 
När du kommunicerar med Borås Stad behandlar vi dina personuppgifter. För mer information om hur Borås Stad 
hanterar personuppgifter se boras.se/pub  

 

https://www.boras.se/detaljplan/morfeus
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Inbjudan till samråd för detaljplan för Centrum, 
Morfeus 5 med fl era, Borås Stad

Hej!
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en ny 
detaljplan, som fi nns ute på samråd. Du får den här inbjudan för 
att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 18 maj - 21 
juni. 

Planens syfte är att möjliggöra för ett högre bostadshus på
19-24 våningar eller alternativt fem våningar eller lägre, på 
den obyggda ytan öster om Knalletorget.En byggnad på 19-24 
våningar innebär ett tillskott på drygt 120 lägenheter i centrum. 
Med tanke på byggnadens placering vid den västra entrén till 
den historiska kvartersstaden samt dess höjd som gör den synlig 
på långt håll, är gestaltningen av högsta vikt. Den arkitektoniska 
kvaliteten ska vara hög och byggnaden måste passa in i kvarteret. 
Detalplanen följer kommunens översiktsplan. 

Ta del av handlingarna
Planbeskrivningen och andra handlingar fi nns tillgängliga på boras.se/detaljplan/morfeus och i Stadsrummet 
på Kulturhuset, se mer information på baksidan. Om du inte kan komma till Stadsrummet eller läsa på vår webb, 
skickar vi handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! Du som är fastighetsägare 
ombeds informera eventuella hyresgäster om innehållet i detta brev. 

Samrådsmöte
Det är mycket på gång just nu i denna del av staden. Därför bjuder vi in till ett digitalt samrådsmöte tisdag        
2 juni kl 17-19 för att informera om denna detaljplan och andra projekt som är på gång i denna del av Centrum, 
men också för att få synpunkter från er invånare. Under mötet kommer vi också förklara hur processen framöver 
ser ut. Se mer information på baksidan av denna inbjudan. Om du inte har möjlighet att vara med på mötet kan 
du boka en separat telefontid. Se instruktioner på baksidan. 

Har du synpunkter på detaljplanen?
Skicka synpunkter/remissvar senast den 21 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens 
diarienummer (BN2017-1955), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha synpunkter/
remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka synpunkter 
med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås.

Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan granskningen är slut, kan du förlora rätten 
att överklaga detaljplanen. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera 
eventuella hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du vill ha fl er inbjudningar för att kunna 
informera dina hyresgäster kan du höra av dig till ansvarig handläggare. 

Kontaktuppgifter för mer information

Planarkitekt Jonatan Westlin, tel: 033-35 85 07, e-post: jonatan.westlin@boras.se
Plan- och bygglovschef  Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se

Hälsningar från Samhällsbyggnadsnämnden, 2020-05-15

SAMRÅD
Nämndbeslut
§ SBN 2020-143
BN2017-1955



Boka en separat telefontid med ansvarig handläggare
1. En länk till bokningen fi nns på www.boras.se/detaljplan/morfeus 

2. Klicka på länken

3. Du kommer nu till bokningssystemet ”TimeCenter” 

4. Välj ”Telefon 30 minuter” under rubrik ”Frågor om detaljplanerna Horngäddan och Morfeus”

5. Välj en av tiderna som passar

6. Fyll i dina uppgifter och klicka på boka

7. Nu är det klart!

8. Du kommer att bli uppringd av Jonatan Westlin när det är dags för din tid 

Information på hemsidan
Information om detaljplanen kommer fortlöpande att uppdateras på vår hemsida 
boras.se/detaljplan/morfeus
Ett tips är att anmäla sig för prenumeration, en avisering  kommer då att skickas till dig med e-post varje 
gång som hemsidan för detaljplanen uppdateras.

Digitalt samrådsmöte
På grund av coronaviruset och rådande smittorisk kommer mötet att hållas helt digitalt. För att vara 
med, följ instruktionerna på boras.se/västracentrum
Har du särskilda frågor fi nns möjlighet att ställa dem via en chattfunktion direkt under mötet. Du kan 
även skicka in frågor i förväg till jonatan.westlin@boras.se.

Datum och tid:  tisdag 2 juni kl 17.00 - ca 19.00

Plats:   Digitalt möte

Länk för mer info:  boras.se/västracentrum

Hålltider: 

17:00 Introduktion

17:05 Rutnätsstaden kliver över Viskan, Richard Mattsson, stadsarkitekt

            och Fredrik Hjelm, stadsantikvarie 

17:35 Viskaholm inför samråd, Leila Alves Bonnier, planarkitekt

18:00 Horngäddan 8 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:25 Morfeus 5 med fl era, Jonatan Westlin, planarkitekt

18:50 Allmän frågestund

19:00 Mötet avslutas

I slutet på varje presentation fi nns det ungefär 10 minuter avsatt för frågor på det som presenterats. Se 
till att ansluta till mötet i god tid.  

Utställning i Kulturhuset
Detaljplanen ställs ut i det nya Stadsrummet på Kulturhuset tillsammans med andra stadsbyggnadsprojekt 
som är på gång i Västra Centrum. Utställningen pågår under hela juni och kommer att vara bemannad    
1 juni - 4 juni mellan kl 12-16 ifall du har några frågor. Stadsrummet ligger en trappa ner från entrén på  
P A Halls terass 2. Kulturhuset är i dessa tider öppet kl 12-17 på vardagar och kl 12-16 på helger.

Har du frågor? Hör gärna av dig till någon av de ansvariga handläggarna, se kontaktuppgifter på 
framsidan av denna inbjudan.



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids‐ och folkhälsonämnden  
2020‐06‐15 

 

1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-04-29 § 46 samt bilaga avseende 
Personalekonomisk redovisning 2019 (2020-00091 2.3.5.25). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-04-29 § 47 avseende Stöd till 
Borås näringsliv (2020-00090 1.2.4.25). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-14 § § 71 samt bilaga 
avseende Nytt hyresavtal Hulta Torg: Mötesplats, fritidsgård och förskola, Hultahus 5, 
Hulta Torg 2 (2020-00045 3.6.8.4). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-14 § 70 avseende 
Förlängning av Borås Stads Drogpolitiska program 2017-2020 (2020-00024 1.1.3.1). 
 

5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2020-04-29 § 45 samt bilagor 
avseende Borås Stads Årsredovisning 2019 (2020-00093 1.2.4.1). 
 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-02-17 § 55 avseende 
Årsredovisning av samverkansuppdraget lokalt inflytande (2019-00204 1.1.6.2). 
 

7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2020-05-11 § 189 samt bilaga avseende 
Svar på initiativärende av Niklas Arvidsson (KD) och Annette Carlson (M): Krav på 
redogörelse om anmälan av bisysslor (2020-00104 2.3.8.1). 
 

8. Stadsrevisionen: Anmälan av Revisionsberättelse och Revisionsredogörelse för Fritids- 
och folkhälsonämnden 2019 (2020-00092 1.2.3.3). 
 

9. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Slutrapport, Lokala naturvårdssatsning - 
LONA för projekt: Tillgänglighetsanpassningar Kransmossens frilufts- och 
rekreationsområde (2016-00194  823). 
 

10. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Årsrapport för år 2, budget för år 3 och 
ansökan för år 3 för Arvsfondsprojektet Aktivitetsinspiratör (2018-00070 1.1.3.25). 
 

11. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av Beslut om godkänd slutrapport för 
projektet SjöBo 2.0 - Medborgarlab för sociala innovationer (2017-00206  808). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Stad: Anmälan av Överenskommelse med 
Svenska Kyrkan Borås om samarbete kring insatser för riskgrupper med anledning av 
Covid-19 -utbrottet 2020 (2020-00098 1.1.6.3). 
 
 
 



13. Fritids- och folkhälsoförvaltningen/Borås Skidlöparklubb: Anmälan av Hyresavtal mellan 
Borås Stad och Borås Skidlöparklubb om Borås skidstadion - reviderad slutversion (2020-
00050 3.6.8.3). 
 

14. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-05-12 om slututbetalning avseende ansökan 
om stöd till projektet Landsbygdsutveckling-Ortsråd inom Borås Stad (2017-00126  808). 
 

15. Jordbruksverket: Anmälan av Beslut 2020-05-12 om delutbetalning avseende ansökan om 
stöd till projektet Landsbygdsutveckling-Ortsråd inom Borås Stad (2017-00126  808). 
 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids‐ och folkhälsonämnden  
2020‐06‐05 

 

1. Föreningsenheten: Beslut 2020-06-05 om bifall på Ansökan från Hestra IF om 
anläggningsbidrag för att öka kapaciteten av föreningens konstsnöanläggning (2020-00103 
3.6.7.2). 
 

2. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-11 över underrättelse om granskning av detaljplan 
för Hestra Parkstad, Torpa Hestra 4:4, Borås Stad (2019-00099 3.1.1.2). 
 

3. Folkhälsoenheten: Yttrande 2020-05-25 över samråd för detaljplan för Sjömarken, 
Lindebergshult 1:252 med flera, Borås Stad (2020-00088 3.1.1.2). 


	5. Hyresreduktion för Kyllaredshallen
	6. Övernattning i skolsalar och idrottshallar
	6. Bilaga 1 - Övernattning i skolsalar och idrottshallar

	7. Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för Borås Pride 2020
	7. Bilaga 1 - Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för Borås Pride 2020
	7. Bilaga 2 - Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för Borås Pride 2020
	7. Bilaga 3 - Ansökan från RFSL Sjuhärad om arrangörsbidrag för Borås Pride 2020

	8. Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21
	8. Bilaga 1 - Anslagsframställan för Sjöbovallen ombyggnad, Barnhemsgatan 71, Torpa-Sjöbo 21

	9. Stöd till föreningar under pandemin
	10. Evenemangsstrategi
	10. Bilaga 1 - Evenemangsstrategi
	10. Bilaga 2 - Evenemangsstrategi

	11. Uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt samhälle
	11. Bilaga 1 - Uppföljning gällande handlingsplan för ett tillgängligt samhälle

	12. Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 2021
	12. Bilaga 1 - Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 2021
	12. Bilaga 2 - Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 2021
	12. Bilaga 3 - Avtal med Riksidrottsförbundet angående SM-veckan 2021

	13. Mötesplats Sjöbo – renovering och ombyggnad
	14. Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi
	14. Bilaga 1 - Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi 
	14. Bilaga 2 - Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi
	14. Bilaga 3 - Yttrande över Revidering av Borås Stads Energi- och klimatstrategi

	15. Allmänna villkor och checklista vid leverantörsbokning
	15. Bilaga 1 - Allmänna villkor och checklista vid leverantörsbokning
	15. Bilaga 2 - Allmänna villkor och checklista vid leverantörsbokning

	16. Lokalt inflytande – inställda aktivitetsdagar 2020
	16. Bilaga 1 - Lokalt inflytande – inställda aktivitetsdagar 2020
	16. Bilaga 2 - Lokalt inflytande – inställda aktivitetsdagar 2020

	17. Tillägg i Delegationsordningen för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2020
	17. Bilaga 1 - Tillägg i Delegationsordningen för Fritids- och folkhälsoförvaltningen 2020

	18. Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
	18. Bilaga 1 - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse
	18. Bilaga 2 - Gallring av handlingar av tillfällig eller liten betydelse

	19. Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
	19. Bilaga 1 - Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad
	19. Bilaga 2 - Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Horngäddan 8 med flera, Borås Stad

	20. Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
	20. Bilaga 1 - Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad
	20. Bilaga 2 - Yttrande över samråd för detaljplan för Centrum, Morfeus 5 med flera, Borås Stad

	22. Redovisning av anmälningsärenden 2020-06-15
	23. Redovisning av delegationssärenden 2020-06-15



Tillgänglighetsrapport


		Filnamn: 

		Energi- och klimatstrategi-strategi.pdf




		Rapporten har skapats av: 

		Anne Brink

		Organisation: 

		




 [Personlig information och organisationsinformation i dialogrutan Inställningar > Identitet.]


Sammanfattning


Kontrollfunktionen hittade problem som kan förhindra dokumentet från att vara fullständigt tillgängligt.


		Kräver manuell kontroll: 2

		Manuellt godkänd: 0

		Manuellt underkänd: 0

		Överhoppat: 2

		Godkänt: 27

		Underkänt: 1




Detaljerad rapport


		Dokument



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Behörighetsflagga för tillgänglighet		Godkänt		Behörighetsflagga för tillgänglighet måste anges

		PDF-fil med bara bilder		Godkänt		Dokumentet är ingen PDF-fil med bara bilder

		Taggad PDF		Godkänt		Dokumentet är en taggad PDF

		Logisk läsordning		Kräver manuell kontroll		Dokumentstrukturen har en logisk läsordning

		Primärt språk		Godkänt		Textspråk är angivet

		Titel		Godkänt		Dokumenttiteln visas i namnlisten

		Bokmärken		Godkänt		Bokmärken finns i stora dokument

		Färgkontrast		Kräver manuell kontroll		Dokumentet har korrekt färgkontrast

		Sidinnehåll



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggat innehåll		Godkänt		Allt sidinnehåll är taggat

		Taggade anteckningar		Godkänt		Alla anteckningar är taggade

		Tabbordning		Underkänt		Tabbordningen stämmer överens med strukturordningen

		Teckenkodning		Godkänt		Tillförlitlig teckenkodning erbjuds

		Taggad multimedia		Godkänt		Alla multimedieobjekt är taggade

		Skärmflimmer		Godkänt		Sidan kommer inte att orsaka skärmflimmer

		Skript		Godkänt		Inga otillgängliga skript

		Tidsbestämda svar		Godkänt		Sidan kräver inga tidsbestämda svar

		Navigeringslänkar		Godkänt		Navigeringslänkarna är inte repetitiva

		Formulär



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Taggade formulärfält		Godkänt		Alla formulärfält är taggade

		Fältbeskrivningar		Godkänt		Alla formulärfält har beskrivningar

		Alternativ text



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Alternativ text för figurer		Godkänt		Figurer måste ha alternativ text

		Inkapslad alternativ text		Godkänt		Alternativ text som aldrig kommer att läsas.

		Kopplat till innehåll		Godkänt		Alternativ text måste vara kopplad till något innehåll

		Döljer anteckning		Godkänt		Den alternativa texten bör inte dölja anteckningen

		Alternativ text för andra element		Överhoppat		Andra element som kräver alternativ text

		Tabeller



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Rader		Godkänt		TR måste vara underordnad Table, THead, TBody eller TFoot

		TH och TD		Godkänt		TH och TD måste vara underordnade TR

		Rubriker		Godkänt		Tabeller bör ha rubriker

		Regelbundenhet		Godkänt		Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad och samma antal rader i varje kolumn

		Sammanfattning		Överhoppat		Tabeller måste ha en sammanfattning

		Listor



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Listpunkter		Godkänt		LI måste vara underordnad L

		Lbl och LBody		Godkänt		Lbl och LBody måste vara underordnade LI

		Rubriker



		Regelnamn		Status		Beskrivning

		Relevant kapsling		Godkänt		Relevant kapsling






Till början
	Textfält 201: 
	Textfält 202: 
	Textfält 203: 
	Textfält 204: 
	Textfält 205: 
	Textfält 206: 
	Textfält 207: 
	Textfält 208: 
	Textfält 209: 
	Textfält 210: 
	Textfält 211: 
	Textfält 212: 
	Textfält 213: 
	Textfält 214: 
	Textfält 215: 
	Textfält 216: 
	Textfält 217: 
	Textfält 2010: 


