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

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att ett målmedvetet arbete pågår och 
att vi har sju olika inslag av samverkan med Civilsamhället. Uppdraget från 
Kommunfullmäktige är numera en del av förvaltningens ordinarie arbete.         

Sammanfattning  
Inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvarsområde, Mötesplatser och Öppen 
ungdomsverksamhet, finns för närvarande tre helt föreningsdrivna enheter som 
med utgångspunkt i ”Program för Öppen ungdomsverksamhet” får ersättning 
för att bedriva verksamhet för målgruppen. Det är Kulturföreningen Tåget, 
Mariedals IK och Svenska Kyrkan. Deras uppdrag har pågått under många år 
och haft sin grund i att det inte funnits någon kommunal verksamhet i 
närområdet. Under 2018/2019 har uppdraget förtydligats och det har ingåtts ett 
IOP (idéburet offentligt partnerskap) med var och en av dessa tre. 
 
Under 2018 har två nya samverkansformer för Öppen ungdomsverksamhet 
startat. I samband med att den kommunala verksamheten på Hestra Midgård 
stängdes tecknades överenskommelser med Byttorps IF och Hestra IF om att 
bedriva öppen verksamhet i deras respektive klubbstugor.  
 
Sedan flera år finns det också ett nära samarbete runt Öppen 
ungdomsverksamhet med Borås Fältrittklubb. Hösten 2018 inleddes ett 
liknande samarbete med Västra Götalands Idrottsförbund/SISU i 
Parasportcenter i Sjuhäradshallen. Diskussioner pågår för närvarande med 
Borås Fältrittklubb och SISU om att utveckla och utöka samverkan inom dessa 
båda områden.              

Ärendet i sin helhet 
Förvaltningen är positiv till en ökad samverkan med olika delar av 
civilsamhället. En Öppna ungdomsverksamheten med inslag av parter från 
civilsamhället och en bas från den kommunala professionen ger oftast en 
dynamisk helhet. Viktigt är dock att se att de två delarnas uppdrag ser delvis 
olika ut och kompletterar varandra. Civilsamhällets styrka är i första hand att 
tillföra specialkompetens inom vissa områden medan den kommunala 
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verksamheten står för en bredare professionalitet och för långsiktighet och 
kontinuitet. Den kommunala verksamheten tar också ansvar för helheten och 
att verksamheten drivs utifrån de riktlinjer och krav som finns via rådande 
styrdokument samt har en skyldighet att tillgodose barn och ungas rättigheter 
till en utvecklande fritidsverksamhet i ett bredare perspektiv. 

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 
fritidsgårdar kan starta                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Från: jon.hjarne@boras.se 
Skickat: den 25 februari 2019 14:34 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda hur fler föreningsdrivna 

fritidsgårdar kan starta 
Bifogade filer: § 214 Budget 2019.docx 
 

Nämnden har i budget 2019 givits följande uppdrag: Fritids- och folkhälsonämnden ska utreda 
hur fler föreningsdrivna fritidsgårdar kan starta. 

  

Notering: 

I budgeten ger Kommunfullmäktige nämnderna inklusive Kommunstyrelsen uppdrag. Uppdragen 
expedieras av Stadsledningskansliet och hanteras som ärenden hos respektive nämnd, det vill 
säga att enligt gängse rutin ska ett ärende för varje uppdrag skapas i nämndens diarium. 

Uppföljning av uppdragen sker i Stratsys och redovisas i tertialrapporter eller i årsredovisning. 
Om det krävs en utredning eller dylikt för att genomföra uppdraget skrivs utredningen i 
nämndens ärende, enligt ovan. Utredningen ska sedan bifogas tertialrapporten eller 
årsredovisningen i Stratsys. 

När ärendet är rapporterat som genomfört i Stratsys och godkänt av Kommunfullmäktige ska det 
avslutas i diariet med ett bilagt protokollsutdrag 

  

Enligt uppdrag 

  

Jon Hjärne 
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Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid 
ska utredas 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden konstaterar att förvaltningen arbetar enligt 
devisen ”Alla barn och unga har rätt till ett roligt sommarlov”, vilket innebär att 
verksamheten och utbudet flyttar ut från de traditionella fritidsgårdarna och 
anpassar arbetssätt och metoder utifrån utomhusaktiviteter. 

Uppdraget från Kommunfullmäktige föreslås vara besvarat och tillgodosett.         

Sammanfattning  
Utifrån det uppdrag som ligger inom Fritids- och folkhälsonämndens ansvar 
avseende verksamhet för barn och unga under sommaren och med extra stöd 
av statsbidrag är förvaltningens bedömning att den nuvarande omfattningen av 
verksamheten går att jämställas med att fritidsgårdarna är öppna under 
sommaren.                

Ärendet i sin helhet 
Fritidsgårdarna inom den Öppna ungdomsverksamheten har i sitt 
grunduppdrag öppet med start under augusti och avslut under juni månad. 
Tiderna följer till stor del skolans läsårstider. Under sommaren har 
verksamheten delvis ett annat upplägg där inriktning att verksamheten förläggs 
utanför fritidsgårdens fyra väggar är ett medvetet val. Under devisen ”Alla barn 
och unga har rätt till ett roligt sommarlov” ska verksamheten under sommaren 
präglas av att vara just ett avbrott i de vanliga rutinerna och med nya 
upplevelser för deltagarna.  
 
Sedan 2016 har sommarverksamheten fått extra ekonomiskt stöd via riktade 
och villkorade statsbidrag för sommarlovsaktiviteter. Detta har gjort det möjligt 
att under hela sommaren, måndag-fredag, bedriva verksamhet på områdena 
Norrby, Hässleholmen, Hulta, Sjöbo och Kristineberg. Det pågår också 
verksamhet i Viskafors, Dalsjöfors och Fristad under tre sommarlovsveckor. 
 
Förvaltningen menar att det verksamhetsupplägg som finns i dag där inte 
fritidsgårdslokalen är öppen under sommaren utan där verksamheten flyttar ut 
och anpassar arbetssätt och metoder utifrån en delvis annan arena är bra och 
bör fortsätta. Sommarupplägget kompletterar den verksamhet som bedrivs 
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under höst och vår och ger en bra helhet för uppdraget inom den öppna 
ungdomsverksamheten. Det förändrade arbetssättet och en delvis breddad 
målgrupp gör att verksamheten med extra stöd av stadsbidrag under sommaren 
når nya grupper av barn och unga. För 2019 är statsbidraget 1 533 059 kr, 
denna resursförstärkning är en förutsättning för att kunna bedriva verksamhet i 
den beskrivna omfattningen på de olika bostadsområdena under hela 
sommaren. 
 
Att ha fritidsgårdarna öppna på traditionellt sätt även under sommaren skulle 
med nuvarande öppethållande kräva extra ekonomiska resurser för 
vikariekostnader under semesterperioden, då statsbidrag ej går att använda till 
ordinarie verksamhet. Om uppdraget skulle vara att inom befintlig budgetram 
bedriva fritidsgårdarnas löpande verksamhet/öppethållande även under 
sommaren skulle det innebära betydande minskning av nuvarande öppettider.   

Beslutsunderlag 
1. Kommunfullmäktiges beslut från 2018-12-19-20 § 214 Uppdrag utifrån 
budget 2019, Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska 
utredas                              

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Från: jon.hjarne@boras.se 
Skickat: den 25 februari 2019 14:00 
Till: Fritids- och folkhälsonämnden Diarium 
Ämne: Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar öppna sommartid ska utredas. 
Bifogade filer: § 214 Budget 2019.docx 
 

Nämnden har i budget 2019 givits följande uppdrag: Möjligheten att hålla alla fritidsgårdar 
öppna sommartid ska utredas. 

  

Notering: 

I budgeten ger Kommunfullmäktige nämnderna inklusive Kommunstyrelsen uppdrag. Uppdragen 
expedieras av Stadsledningskansliet och hanteras som ärenden hos respektive nämnd, det vill 
säga att enligt gängse rutin ska ett ärende för varje uppdrag skapas i nämndens diarium. 

Uppföljning av uppdragen sker i Stratsys och redovisas i tertialrapporter eller i årsredovisning. 
Om det krävs en utredning eller dylikt för att genomföra uppdraget skrivs utredningen i 
nämndens ärende, enligt ovan. Utredningen ska sedan bifogas tertialrapporten eller 
årsredovisningen i Stratsys. 

När ärendet är rapporterat som genomfört i Stratsys och godkänt av Kommunfullmäktige ska det 
avslutas i diariet med ett bilagt protokollsutdrag 

  

Enligt uppdrag 

  

Jon Hjärne 
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Fritids- och folkhälsoförvaltningen anlägger nytt 
frilufts- och rekreationsområde vid Sjöbo Arena 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden ger 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.        

Sammanfattning  
De närmsta åren kommer Fritids- och folkhälsoförvaltningen, tillsammans med 
Borås GIF, och som en del i Kraftsamling Sjöbo att påbörja skapandet av Sjöbo 
frilufts- och rekreationsområde. I området kommer elljusspår, motionsspår, 
vandringsleder, badplats och grillplatser och därutöver ytterligare 
aktivitetsanläggningar att finnas, som till exempel hinderbana/utegym, 
teknikpark för cykel, discgolfbana, innebandyrink med mera. På sikt vill vi 
också arbeta för en tillgänglighetsanpassad kanotramp vid Viskan. 
 
Den barnvandringsled som nyligen har invigts i Trollskogen, avses också bli en 
del av det nya frilufts- och rekreationsområdet. 
 
Förvaltningen kommer också att arbeta för att förbättra möjligheterna att ta sig 
till Sjöbo Arena, både till fot och cykel. Detta bland annat genom att elbelysa 
fler av de gångvägar som leder till idrottsplatsen och frilufts- och 
rekreationsområdet. Belysning av gångvägen mellan Sjöboparken och 
Sjöbovallen finns utpekad i utredningen om Spår och leder (som även är tagen 
av Tekniska förvaltningen), samt finns också med i åtgärdsplanen för 
Grönområdesplanen (som är tagen i KS). 
 
Vi vill också förbättra skyltningen till området, både för de som kommer med 
bil via Barnhemsgatan, men även för de som tar någon av alla de mindre 
gångvägarna/stigarna ned till området.        
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Ärendet i sin helhet 
 
Bakgrund 
År 2016 beslutade Fritids- och folkhälsonämnden att göra en 5-årig satsning på 
att utveckla frilufsmöjligheterna i Borås (spår- och lederutredningen). Ett av de 
områden som pekades ut var Sjöbo. 
 
Välfärdsbokslutet visade på flera avvikande och negativa indikatorer avseende 
Sjöbo, vilket var grunden för att prioritera främjande satsningar i området. 
Samtidigt är Sjöbo den stadsdel som ligger nära både skog och vatten, men som 
ändå har få ordnade friluftslivmöjligheter som underlättar för de boende i 
området att besöka och aktivera sig i naturen. 
 
Flera enheter på Fritids- och folkhälsoförvaltningen har valt att arbeta 
tillsammans för att utveckla möjligheterna till fritid och friluftsliv på Sjöbo.  
 
År 2017 beslutade KS för att mobilisera på Sjöbo som område, i form av 
projektet Kraftsamling Sjöbo. Projektet avser att kraftsamla för att utveckla 
Sjöbo till en attraktiv och välmående stadsdel som sjuder av positiva initiativ 
med ett rikt kultur- och fritidsutbud. Åtta nämnder och dess förvaltningar har 
ställt sig bakom projektet och ska samverka för att utveckla Sjöbo utifrån 
befintlig verksamhet samt invånares behov och önskemål. Projektet bygger på 
att samhället utvecklas i medskapande med invånare och föreningar på Sjöbo.   
 
Idag pågår också en förstudie kring hur utformningen av den befintliga 
klubbstugan ska se ut i framtiden. Borås Gif, som idag har kansli och 
samlingslokaler i huset, är i stort behov av nya lokaler då samtliga utrymmen är 
slitna och nedgångna. De lokaler som Kronängs IF på Gässlösa samt Mariedals 
IK på Kransmossen har, kan fungera som skolexempel på hur vi kan utveckla 
områdena positivt i samverkan med civilsamhället.  
 
Förvaltningens övervägande 
Utredningen spår- och leder med tillhörande åtgärdsplan, som antogs av 
Fritids- och folkhälsonämnden år 2016, fokuserar på ett nära friluftsliv – 
”Friluftsliv för alla” och bygger dels på forskning om hur nära man bör ha till 
ett ordnat frilufts- och rekreationsområde men hänsyn till både faktiska och 
mentala barriärer. Forskningen visar bland annat att 300 meter är det avstånd 
människor är beredda att gå till ett grönområde, utan trafikerade vägar eller 
barriärer, för att det ska användas ofta. Det ska ligga nära bostaden eller arbetet 
och det skall gå att ta sig dit till fots.   
 
Forskning visar också att ett friluftsområde blir mer nyttjat om det finns väl 
uppmärkta spår och leder. 
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Frilufts- och rekreationsområdet kommer att innehålla både kommunala och 
föreningsägda anläggningar. Fritids- och folkhälsoförvaltningen kommer att 
ansvara för de kommunala objekten och verksamheterna, och dessa kan drivas 
antingen i kommunal regi eller genom föreningsdrift.  
 
Parkmark och skog i området sköts fortsatt av Tekniska förvaltningen. 
 
Anläggning av nya objekt kommer att föregås av samtal och dialog med både 
föreningar och allmänhet. 
 
Samverkan 
För att lyckas med uppdraget krävs en gedigen samverkan med alla berörda 
förvaltningar, bolag och föreningsliv.  
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Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
2. Tekniska nämnden 
3. Konsument- och Miljönämnden 
4. Samhällsbyggnadsnämnden 
5. Lokalförsörjningsnämnden 
6. Borås GIF 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Organisatorisk tillhörighet för bemanning Pedagogik 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
 Fritids-och folkhälsonämnden beslutar att tillstyrka remissen samt översända 
densamma till Stadsledningskansliet.              

Ärendet i sin helhet 
Stadsledningskansliet har efter diskussion med de förvaltningar som är berörda 
gällande den organisatoriska tillhörigheten, lämnat förslag på att flytta 
bemanningsenheten Pedagogik till Grundskoleförvaltningen.  

De verksamheter som i nuläget gör beställningar av bemanningsenheten 
Pedagogik är grundskola, förskola, kost och lokalvård, Kulturverksamheterna 
och de verksamheter som ingår i Fritid och folkhälsa. 

Det finns en fördel med att flytta bemanningsenheten för Pedagogik till 
Grundskoleförvaltningen, inte minst för att det finns en god kunskap om 
verksamhetens behov och förutsättningar.  

Dock är det viktigt att Grundskoleförvaltningen säkerställer kvaliteten som en 
oberoende neutral part för samtliga förvaltningar som är beroende av 
bemanningsenheten, så att inte uppdraget ”bara” tillgodoser förvaltningens eget 
behov. 

Beslutsunderlag 
1. Remiss-Organisatorisk tillhörighet för bemanning pedagogik 2019-05-07 

Beslutet expedieras till 
1. Stadsledningskansliet/Per Olsson Personalchef, per.olsson@boras.se 
 
 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 
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Remiss: Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

pedagogik 

 

Remissinstanser 

1. Fritids-och folkhälsonämnden 

2. Förskolenämnden 

3. Grundskolenämnden 

4. Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden 

5. Kulturnämnden 

6. Servicenämnden 

7. Vård-och äldrenämnden 

 

Remissvaren ska ha kommit in till Kommunstyrelsen senast den 2019-06-28. 

Remissvaren skickas i elektronisk form till ks.diarium@boras.se. 

Ange diarienummer KS 2019-00247 och remissinstansens namn i ämnesraden 

på e-postmeddelandet.  

Nämndens/bolagets yttrande skall innehålla en kort sammanfattning. Denna 

kommer i normalfallet att användas i den sammanställning av remissvar som 

ingår i det beslutsunderlag som presenteras för Kommunstyrelsen. 

Yttranden skall alltid innehålla ett tydligt ställningstagande till det remitterade 

ärendet (tillstyrker, avstyrker, avstår från att yttra sig). Reservationer, särskilda 

yttranden och protokollsanteckningar skall alltid redovisas tillsammans med 

nämndens/styrelsens beslut. 

Separata protokollsutdrag skall inte sändas. 

Kristina Sköld 
Handläggare 
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Remiss- Organisatorisk tillhörighet för bemanning 

Pedagogik 

 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade den 2018-10-29 § 462 att flytta över bemanning 

äldreomsorg till Vård-och äldreförvaltningen samt flytta över bemanning 

funktionshinder till Sociala omsorgsförvaltningen från årsskiftet 2019. 

Styrelsen beslutade också att bemanning pedagogik skulle ligga kvar under 

Stadsledningskansliet under hela 2019 samt att bemanning pedagogiks 

organisering och organisationstillhörighet ska utredas under 2019, och till 

årsskiftet 19/20 ska enheten flyttas ifrån Stadsledningskansliet till sin nya 

tillhörighet.  

Tidigare hade en utvärdering gjorts i enlighet med Kommunfullmäktiges beslut 

under hösten 2017 i Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen beslutade att 

godkänna utvärderingen och att bemanningsenheten skulle ligga kvar på 

Stadsledningskansliet under hela 2018 och 2019 och därefter utvärderas.  

 

Vård-och äldrenämnden beslutade (2018-04-26 § 63) att skicka sitt 

initiativärende: Hur löser vi bemanningen till Kommunstyrelsen där nämnden 

föreslog en översyn av den centrala bemanningsenheten. Anledningen till 

initiativärendet var att Vård-och äldrenämnden inte ansåg att 

bemanningsenheten fungerade optimalt utifrån nämndens behov av vikarier.  

 

Kommunstyrelsen beslutade (2018-06-18 § 322) som svar på initiativärendet att 

genomföra en översyn av den centrala bemanningsorganisationen med 

inriktning att decentralisera verksamheten.  

För bemanningsenheterna i Borås Stad gäller fortfarande att garantera 

likvärdigheten- det vill säga att samma regler gäller för den timavlönade oavsett 

vilken verksamhet som man arbetar i. Likaså att fortsätta med  
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kvalitetssäkringen- En väg in som koncept där alla timavlönade genomgår 

intervjuer, referenstagning och uppföljningssamtal och där rekryteringen av 

timavlönade sker utifrån samma arbetssätt, rutiner och dokumentation. 

 

I nuläget återfinns bemanning äldreomsorg under HR-enheten på Vård-och 

äldreförvaltningen, bemanning funktionshinder under HR-enheten på Sociala 

omsorgsförvaltningen och bemanning pedagogik under personal och 

förhandling på Stadsledningskansliet. 

Att bemanning pedagogik inte flyttades ut vid årsskiftet 2019 berodde till större 

delen på att det inte fanns någon självklar organisationstillhörighet eller samma 

förberedelsegrad hos den eventuellt tilltänkta förvaltningen som för de andra 

förvaltningarna. 

 

Bemanning pedagogik 

Bemanning pedagogik består av en enhetschef, 6,5 bemanningsplanerare och ca 

800 timavlönade (denna siffra varierar från månad till månad).  

Förvaltningarna som bemanning Pedagogik servar med vikarier är 

Grundskoleförvaltningen, Förskoleförvaltningen, Kulturförvaltningen, Fritid-

och folkhälsoförvaltningen, Gymnasie-och vuxenutbildningsförvaltningen, 

Servicekontoret och Vård-och äldreförvaltningen (kost). 

Under 2019 har bemanning pedagogik en verksamhetschef som sitter på 

Stadsledningskansliet. Tjänsten är under 2019 tudelad då verksamhetschefen 

också har uppdraget som bemanningsstrateg och håller samman de olika 

bemanningsenheterna på en strategisk och en hela staden nivå. Vid årsskiftet 

2020 kommer tjänsten enbart bli en bemanningsstrategstjänst. 

Strategen kommer både arbeta gentemot de förvaltningarna som har 

bemanningsenheterna men också emot alla kommunens förvaltningar när det 

gäller området strategiska rekryteringsfrågor. Rollen innefattar det strategiska 

uppdraget att stärka Borås stad som en arbetsgivare och Borås stad som 

arbetsgivarvarumärke. 
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Beställningar under 2018 

Enhet/ 

Förvaltning 

Totala antal 

beställningar 

Totala tillsatta 

beställningar 

Täckningsgrad 

Badenhet 359 357 99,4% 

Bibliotek 721 663 91,9% 

Fritidsgård 1553 1534 98,7% 

Förskola 21674 20010 92,3% 

Grundskola 5798 5388 92,9% 

Gymnasieskola* 543 543 100 % 

Kost och lokalvård 

(äldreomsorg) 

618 591 95,6% 

Kost och lokalvård 

(övrigt) 

3192 3014 94,4% 

Kultur 147 144 97,9% 

Totalt 34605 32244 93,1% 

*Gäller höstterminen 2018 i slutet av september. I slutet av terminen kom några 

gymnasieskolor igång. Alla gymnasieskolor har inte kommit igång än men 

planerar att göra det. 

 

Organisatorisk tillhörighet för bemanningsenhet Pedagogik 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten kommer att behöva sätta sig 

in i de andras förvaltningars behov och komptensförsörjningssituation. 

Medarbetarna som kommer att flytta över är väl insatta i vad de olika 

förvaltningarna behöver och kan hjälpa till och informera den mottagande 

förvaltningen om hur bemanningsenheten drivs och hur man servar de olika 

förvaltningarna. Den mottagande förvaltningen kommer inte behöva bygga upp 

en ny enhet utan medarbetarna flyttar med. Det den mottagande förvaltningen 

behöver tänka på är var någonstans det är lämpligast att placera in 

bemanningsenheten i sin egen organisation. 

 

Den förvaltning som tar över bemanningsenheten får sluta avtal med de övriga 

förvaltningarna som nyttjar tjänsterna och det finns mallar och tidigare 

formulerade avtal som den mottagande förvaltningen kan ta del av.  I avtalen 

för 2019 finns det en överenskommelse kring om hur mycket varje förvaltning 

kommer att få betala för bemanningsstrategtjänsten 2020 som är en 

engångskostnad och dras av från varje förvaltnings kommunbidrag. Vård-och 

äldreförvaltningen och Sociala omsorgsförvaltningen betalade in sin 

engångskostnad inför 2019.  
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Enligt Kommunstyrelsens beslut är det decentralisering som gäller för 

bemanningsenheten vilket innebär att det inte finns någon öppning för att låta 

bemanning Pedagogik ligga kvar på Stadsledningskansliet.  

 

Stadsledningskansliet har haft diskussion med de förvaltningarna som är 

berörda och de fackliga organisationerna där olika förslag och synpunkter har 

diskuterats kring den organisatoriska tillhörigheten.  

 

Stadsledningskansliets samlade bedömning är att flytta bemanning Pedagogik 

till Grundskoleförvaltningen.  

 

Fördelarna med att flytta bemanning Pedagogik till Grundskoleförvaltningen är: 

 

- Det finns en förförståelse för bemanningsenhetens verksamhet och 

utmaningar inom Grundskoleförvaltningen vilket gör att arbetet inte 

kommer att tappa fart. 

 

- De små förvaltningarnas behov av vikarier är också i verksamheter som 
de pedagogiska verksamheterna nyttjar som t.ex. bibliotek, kulturskolan 
och fritidsgårdar. 

 

- Är den näst största nyttjaren av bemanningsenhetens tjänster. 

- Det finns inget vinstkrav på förvaltningen.  

- Bemanning Pedagogik är idag placerade i anslutning till det pedagogiska 

klustret. 

Bemanningsenheten kommer att fortsätta att besöka de olika verksamheterna 
för att göra uppföljningar kring vilket behov det finns av timanställda både i 
nuläget och i framtiden samt vad som fungerar bra och som behöver utvecklas. 
 
Grundskoleförvaltningen har informerats om förslaget till placering för 
bemanning Pedagogik och har inget emot förslaget.  
 
Stadsledningskansliet föreslår att Grundskoleförvaltningen tar över ansvaret för 
bemanningsenheten Pedagogik från och med 1 januari 2020.  
 

 

Per Olsson 

Personalchef 
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Detaljplan för Hestra Parkstad, Hestra 4:4 m.fl., Borås 
Stad 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker samråd av detaljplan för del av Hestra 
Parkstad Torpa-Hestra 4:4 och skickar till Samhällsbyggnadsnämnden.                      

Sammanfattning  
Människor blir mer benägna att leva aktivt om de har nära till platser 
som främjar fysisk aktivitet och om dessa platser är tillgängliga och användbara. 
Hestraområdet ligger i en unik miljö med god tillgänglighet till flera 
grönområden. Gång- och cykelvägar binder samman områdena och i närheten 
finns det lekplatser, sjön Kolbränningen med bad- och idrottsplats, 
motionsspår med mera. Det finns även ett utbyggt nätverk av stigar och 
motionsspår från Ryssbybäcken till Rya Åsar.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att tillgängligheten till 
natur- och parkområden ökas genom att kommunen säkrar mark till en 
framtida stadsdelspark. Stråket från Lillesjön till Kolbränningen är vackert och 
man upplever en unik kulturmiljö. Fritids- och folkhälsonämnden tillstyrker 
detaljplanen och vill samtidigt understryka värdet av att de nya fastigheterna 
som byggs harmonierar med områdets ursprungliga karaktär.                

Ärendet i sin helhet 
Detaljplanens ska i samband med rivning av tidigare skyddat byggnadsverk 
skapa möjlighet till uppförande av flerbostadshus. Planen reglerar 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning samt reglerar allmän 
platsmark. Syftet är att bevara och skydda befintliga naturvärden vilket uppnås 
genom att kommunen förvärvar mark för allmänt ändamål.  
 
Det spelar stor roll hur vi planerar, bygger och förvaltar våra områden. 
Människor blir mer benägna att leva aktivt om de har nära till platser 
som främjar fysisk aktivitet och om dessa platser är tillgängliga och användbara. 
Hestraområdet ligger i en unik miljö med god tillgänglighet till flera 
grönområden. Gång- och cykelvägar binder samman områdena och i närheten 
finns det lekplatser, sjön Kolbränningen med bad- och idrottsplats, 
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motionsspår med mera. Det finns även ett utbyggt nätverk av stigar och 
motionsspår från Ryssbybäcken till Rya Åsar.  
 
Fritids- och folkhälsonämnden är mycket positiv till att tillgängligheten till 
natur- och parkområden ökas genom att kommunen säkrar mark till en 
framtida stadsdelspark. Stråket från Lillesjön till Kolbränningen är vackert och 
man upplever en unik kulturmiljö. När man river den gamla bebyggelsen vill 
Fritids- och folkhälsonämnden understryka värdet av att de nya fastigheterna 
som byggs harmonierar med områdets ursprungliga karaktär.  

Beslutsunderlag 
1. Planbeskrivning 
2. Plankarta                                

Beslutet expedieras till 
1. Samhällsbyggnadsnämnden 
 
 
 

 

Håkan Eriksson 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



VI HAR 
PLANER 
FÖR DITT 
OMRÅDE
och vi vill gärna veta 
vad du tycker om dem 
Till och med 14 Juni  
har du möjlighet att tycka till 
om en ny detaljplan för ditt 
närområde. Den 3/6 hålls också 
ett samrådsmöte i Hestra 
Midgårdsskolans matsal.

Du kan läsa mer och ta del av alla handlingar här: 
http://www.boras.se/detaljplan  
eller besök oss på Stadshuset, plan 6, Kungsgatan 55 
Du kan även ringa 072-142 42 28 eller 033-35 84 25  
så får du prata med ansvarig handläggare.



 
SAMRÅD 

 Delegationsbeslut 
§ SBN/PL BN2014-1269 
BN2014-1269  

 
Inbjudan till samråd för detaljplan för Hestra Parkstad, Torpa 
Hestra 4:4, Borås Stad  
 
Hej! 
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Borås Stad gör just nu en detaljplan, som finns ute på samråd. Du får den här 
inbjudan för att vi vill veta vad du tycker. Samrådstiden pågår 10 maj–14 juni.  
 
Syfte och område 
Detaljplanens syfte är att i samband med rivning av tidigare skyddat 
byggnadsverk uppföra två nya flerbostadshus. Avsikten är att skapa en 
bebyggelsestruktur och arkitektonisk utformning som anpassar sig till landskap 
och kulturvärden inom gamla Hestra by. Detaljplanen syftar även till att bevara 
och skydda befintliga naturvärden. Detta säkerställs genom att kommunen 
förvärvar en del av fastighet Torpa-Hestra 4:4 för en eventuell framtida 
stadsdelspark inom Hestra Parkstad.  

Planområdet ligger i Hestra by i stadsdelen Hestra, norr om Symfonigatan intill 
Sonatgatans vändplats. Områdets storlek är cirka 5 500 kvadratmeter och består 
av ängsmark med visst inslag av bebyggelse i form av en lada. 

Ta del av handlingarna 
Planbeskrivningen och andra handlingar finns tillgängliga på vår webb: boras.se/detaljplan under ”Planer öppna  
för synpunkter”, och i Stadshuset på våning 6, Kungsgatan 55 Borås. Ring gärna innan du kommer så att 
ansvarig handläggare kan ta emot dig. Om du inte kan komma till Stadshuset eller läsa på vår webb, skickar vi  
handlingarna till dig via e-post eller post. Kontakta oss så hjälper vi dig! 
 
Samrådsmöte 
Vi kommer att ha ett samrådsmöte i form av öppet hus i Hestra Midgårdskolans matsal, 3 juni kl. 17:30–19:00. På 
mötet kommer representanter från kommunen att berätta om förslaget och svara på frågor.  
 
Har du synpunkter på detaljplanen? 
Skicka synpunkter/remissvar senast den 14 juni via e-post till detaljplanering@boras.se. Ange planens  
diarienummer (BN2014-1269), din fastighetsbeteckning eller adress och ditt namn. Vi vill gärna ha 
synpunkter/remissvar digitalt, eftersom det underlättar för oss när vi sammanställer dem. Det går även att skicka 
synpunkter med post till: Borås Stad, Samhällsbyggnadsnämnden, 501 80 Borås. 
 
Sakägare, kommunala remissinstanser och andra som har ett väsentligt intresse i planen är inbjudna till att lämna 
synpunkter. Om du är fastighetsägare eller kontaktperson för samfällighet, ber vi dig att informera eventuella 
hyresgäster och andra ägare om denna information. Om du inte har skickat dina synpunkter skriftligt innan 
granskningen är slut, kan du förlora rätten att överklaga detaljplanen.  
  
Kontaktuppgifter för mer information 
Plankonsult Karin Dahlin, tel: 072-142 42 28, e-post: karin.dahlin@boras.se 
Planarkitekt Johan Ekeblom, tel: 033-35 84 25, e-post: johan.ekeblom@boras.se 
Plan- och bygglovschef Michaela Kleman, tel: 033-35 85 72, e-post: michaela.kleman@boras.se 
 
Hälsningar från 
Samhällsbyggnadsnämnden, 2019-05-09   



 

 

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(1) 

Datum 
2019-06-18 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2019-00111 1.1.3.1 
 

  

 

Buffert för Fritids- och folkhälsonämndens budget 2019 

Fritids- och folkhälsonämndens beslut 
Fritids- och folkhälsonämnden godkänner upprättat förslag till buffert för 
resterande del av budgetåret 2019.          

Ärendet i sin helhet 
För att uppfylla Kommunfullmäktiges direktiv om att samtliga nämnder ska 
upprätta en ekonomisk buffert, har Fritids- och folkhälsoförvaltningen på 
uppdrag av Fritids- och folkhälsonämnden, utarbetat ett förslag till buffert för 
resterande del av verksamhetsåret. Beloppet uppgår till 1 055 tkr och motsvarar 
på helår i det närmaste 1 % av omsättningen inom nämndens ansvarsområde. 
Bufferten är fördelad enligt följande; 

• utökad ram från Kommunstyrelsen, 360 tkr, och avser bland annat 
högre centrala kostnader för IT- och datasupport. 

•  Badenheten, 110 tkr, uppsägning av städavtal från 1 september 2019 
•  Öppen ungdomsverksamhet/Mötesplatser, 430 tkr, vakanshållning av 

tjänst samt uppsägning av två fritidsgårdslokaler 
•  Kvalitets- och utvecklingsenheten, 55 tkr, anpassning av verksamheten 

inom Överenskommelsen samt Lokalt inflytande 
•  Träffpunkt Simonsland, 100 tkr, anpassning av verksamheten.                   

Samverkan 
Samverkan har skett med berörda fackförbund. 

Beslutet expedieras till 
1. Kommunstyrelsen 
 

 

Håkan Eriksson (C) 
Ordförande 

Tommy Jingfors 
Förvaltningschef 

 



Redovisning av anmälningsärenden på Fritids- och folkhälsonämnden  
2019-06-18 

 
1. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 91 avseende Svar på 

motion av Anna Svalander (L) om jämställd idrott (2018-00018 1.1.3.1). 
 

2. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 105 avseende Borås 
Arena 2.0 - Begäran om utökad borgen (2016-00155 821). 
 

3. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-23 § 113 avseende Svar på 
motion av Kjell Hjalmarsson (MP): Mindre plast i våra vattendrag och hav (2017-00100 
420). 
 

4. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 92 avseende Svar på 
motion av Marie Fridén (M) Tillgänglig fritid (2018-00021 1.1.3.1). 
 

5. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 94 avseende Svar på 
motion av Annette Nordström (M) och Annette Carlson (M): Dags för barn- och 
ungdomsledare att visa utdrag ur belastningsregistret (2018-00086 3.6.7.25). 
 

6. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-23 § 161 samt bilaga avseende 
Redovisning av Borås Stads inkomna synpunkter 2018 (2019-00096 1.4.2.1). 
 

7. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-20 § 207 samt bilagor avseende 
Drogpolitisk handlingsplan, rapport 2018, samt Borås Stads Drogpolitiska handlingsplan 
2019 (2019-00061 1.1.3.1). 
 

8. Kommunstyrelsen: Anmälan av protokollsutdrag 2019-05-20 § 210 samt bilagor avseende 
Uppföljning intern kontrollplan 2018 (2019-00008 1.2.3.2). 
 

9. Kommunfullmäktige: Anmälan av protokollsutdrag 2019-04-25 § 79 samt bilaga avseende 
Personalekonomisk redovisning 2018 (2019-00098 2.3.5.25). 
 

10. Lokalförsörjningsnämnden: Anmälan av protokollsutdrag 2019-06-04 samt bilagor 
Lokalresursplan 2020-2022 (2018-00219 2.6.1.25). 
 

11. Stadsrevisionen Borås: Anmälan av Revisionsberättelse för Fritids- och 
folkhälsonämnden 2018 (2019-00100 1.2.3.3). 
 

12. Fritids- och folkhälsoförvaltningen: Anmälan av komplettering till beslut- och 
behörighetsattestanter 2019 avseende ”Tillfälliga beslutsattestanter” för badresor och 
barnkoloni under perioden 2019-06-17 – 2019-08-18 (V.25 – V. 33) (2019-00015 1.2.3.2). 



Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2019-06-18 

 

1. Folkhälsoenheten: Yttrande över Planprogram för kv Ulysses m.fl., Södra Centrum, Borås 
Stad (2019-00090 3.1.1.2). 
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